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Abstract 
Being exposed to the unkn an being no matter 

what age. For a child, bei atment can represent 

that fear. The purpose behind the literature study was to describe how hospitalized children, 

epared to go through an examination or treatment and furthermore what effect 

l 

on 

. 

eywords: Children, preparation, examination, treatment 

own can be a frightening experience for any hum

ng tre forced to go through an examination or 

are being pr

these preparations has had to them. The search for literature has been made in Medline via 

Pubmed and Academic Search Elite. 

The result, based on 15 quantitative scientific articles, shows that children who besides verba

information went through some other sort of preparation program; therapeutic play, audio-

visual information or cognitive treatment method, showed lower levels of stress in connecti

with the examination or/and treatment
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Sammanfattning 

tsättas för det okända kan vara skrämmande för varje mänsklig varelse. När ett barn måste 

on representera det okända 

i alla åldrar behöver förberedas inför alla situationer. Syftet med 

tteraturstudien var att beskriva hur barn, i samband med sjukhusvistelse, förbereds inför 

 

ell 

yckelord: Barn, förberedelser, undersökningar, behandlingar. 

 
U

genomgå en undersökning eller behandling kan en sådan situati

och det hotfulla. Barn 

li

undersökningar och behandlingar samt hur förberedelserna påverkar barnen. Vetenskapliga 

artiklar söktes i databaserna Medline via Pubmed och Academic Search Elite 

Resultatet, baserat på 15 kvantitativa vetenskapliga artiklar, visade att barn som förutom

verbal information fick ett utökat förberedelseprogram i form av terapeutisk lek, audiovisu

information eller kognitiv beteendemetod, uppvisade lägre oro och stressnivåer i samband 

med undersökningar och behandlingar.  
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Introdukti
tad eller 

er andra länder. Alla sociala miljöer är representerade, olika 

pplevt överkrav 

och understimulering vissa har upplevt drogmissbruk och misshandel (Lindquist 1990). 

Barnets sjukdomar är ofta lindriga och klaras av i hemmet med eventuell telefonkontakt med 

sjukhus eller vårdcentral. Nästan alla barn råkar dock någon gång ut för sjukdom eller 

olyckshändelse som gör att de måste besöka eller bli inlagda på sjukhus, detta är en stor 

påfrestning för alla barn (Edwinson – Månsson & Enskär 2000). 

 

Cirka 70 % av de barn som vårdas på sjukhus i Sverige ligger på barnklinik, där finns 

personal med speciell utbildning, tillgång till lekterapi och möjligheter för barnen att ha 

föräldrarna hos sig hela vårdtiden. Nästan 30 % av barnen vårdas på vuxenkliniker även här 

kan föräldrar ofta stanna under vårdtiden och många av dessa har tillgång till barnutbildad 

personal och lekterapi, men fler barn borde kunna vårdas på barnklinik (Hallström 2003).  

 

När barn blir inlagda på sjukhus reagerar de olika på händelser beroende på ålder, förståelse, 

fantasi, verklighetsuppfattning och tidigare upplevelser. De yngsta barnen, ca 1-3 år, förstår 

inte varför de har kommit till en ny och okänd miljö. Barnen har separationsångest och 

föräldrarna är extra viktiga. Förskolebarnen, 4-6 år, är rädda för att man ska inkräkta på deras 

personlighet och kroppsintegritet. De upplever större rädsla för smärta, förändring, kastrering 

och stympning. De kan ibland uppleva att undersökningar och behandlingar är ett straff för 

något dumt de gjort tidigare. Föräldrarna är fortfarande största tryggheten. Skolbarnen, 7-12 

år, kan ha känsla av skuld inför sin sjukdom och kan fortfarande uppleva inläggning på 

sjukhus som ett straff. Barn i den här åldern har större kontroll över sin kropp vilket kan leda 

till att de får problem i samband med undersökningar. Barnet förstår förklaringar och har ett 

tydligt tidsbegrepp. Föräldrarna är fortfarande viktiga men de kan också känna trygghet med 

andra människor. Tonåringar, 13-18 år, har stor rädsla för att förlora kontrollen över sig 

själva. De kan t.ex. vara rädda för att deras utseende ska förändras eller för att de ska bete sig 

fel, exempelvis i samband med att de är sövda. De är mer självständiga och söker och finner 

tryggheten hos vänner. En tonåring kan uppleva sin situation som jobbig eftersom han eller 

hon inte längre är barn, men inte heller riktigt vuxen (Edwinson – Månsson & Enskär 2000).

on 

Barn på sjukhus kan vara i åldrarna 0-18 år. De kommer från alla miljöer – från stors

glesbyggd – från Sverige ell

språkgrupper, olika kulturer, storfamiljer och enbarnsfamiljer. De kan ha u
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Att utsättas för det okända är skrämmande för varje mänsklig varelse, barn som vuxen. När ett 

 

ukvård, 

 att 

n, information, i NOBAB:s 

tandard skriver man att muntlig, skriftlig och visuell information skall utformas så att den 

, står 

 

 

vissheten inför behandlingar skapar oro hos barnen. En del barn kände rädsla inför 

) har i 

ch 

a 

ska förse barnet med information om kommande händelser, uppmuntra barnet att uttrycka 

känslor och ängslan samt grundlägga förtroendet mellan barnet och personalen på sjukhuset. 

barn måste genomgå en undersökning eller behandling kan en sådan situation representera det

okända och det hotfulla. Barn i alla åldrar behöver förberedas inför alla situationer. 

(Bischofberger, Dahlquist, Edwinson-Månsson, Tingberg & Ygge 2004). Hälso- och 

sjukvårdslagen anger i paragraf 2a till 2b patienters rätt till individuellt anpassad information 

om vilka metoder för undersökningar, behandlingar och vård som finns (Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763). Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sj

NOBAB (2000) är en standard som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter för

tillförsäkra kvaliteten inom barnsjukvården. Under den 4:e punkte

s

kan förstås av barn/ungdomar och föräldrar. Under den 5:e punkten, medbestämmande

det att barn och föräldrar efter grundlig information ska vara delaktiga i beslut som gäller

behandling och vård av barnet (NOBAB 2000). 

 

I en studie om barns upplevelser av sjukhusvistelse framkom det att den okända miljön och

o

sjukhuspersonalen och de olika procedurer de skulle gå igenom. Rädslan barnen upplevde 

härstammade från olika upplevelser de bar med sig t.ex. efter att ha besökt vuxna på 

sjukhuset, tv-program och från skolan och vänner (Coyne 2006). Smith & Callery (2005

sin studie intervjuat barn om hur de upplevde att de blev informerade och förberedda inför en 

planerad operation, samt vad de själva ansåg sig behöva. Det visade sig att barnen tyckte att 

de inte fått någon direkt information från sjukhuset eller sjukvårdspersonalen. Några av 

barnen visste väldigt lite om hur det går till på ett sjukhus och om den operation de själva 

skulle gå igenom. De tyckte istället att de fick sin information från andra källor, t.ex. 

informationsbladet om operationen som var menat till föräldrarna, TV samt släkt och vänners 

berättelser.  

 

I en studie där man undersökte svenska barnavdelningars rutiner gällande förberedelser o

information till barn inför undersökningar och behandlingar kom man fram till att de flesta 

barnavdelningar i Sverige förbereder och informerar barn inför sjukhusvistelsen. På en del 

avdelningar hade dock ekonomiska indragningar lett till att man minskade ner förberedelsern

och informationen till barnen (Edwinson - Månsson & Dykes 2004). Informationsmetoden 
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Genom att visa hur undersökningar och behandlingar genomförs skapas trygghet och 

förtroende hos föräldrar och barn och undersökningen/behandlingen går lättare att genomföra 

(Socialstyrelsen 1984:4). 

 

Tidpunkten för när förberedelsen ges är lika viktig som själva förberedelsen i sig. Små barn 

glömmer lätt och då är det viktigt att inte vara för tidigt ute med informationen. När d

äldre barn kan informationen spridas ut över ett antal dagar, där detaljerna i 

behandlingssituationen ges strax före behandlingstillfället (Tamm 2003).  

 

Problemområde 

Varje år drabbas många barn av sjukdomar eller annat som gör att de tvingas vistas på eller 

besöka sjukhuset. Det innebär att de många gånger måste genomgå undersökningar och 

behandlingar som kan vara både smärtsamma oc

et gäller 

h obehagliga. Olika sorters förberedelser är 

iktiga för att barnen ska känna sig trygg och uppleva sjukhusvistelsen mindre obehaglig. 

tt 

durer.  

 barnen av förberedelserna? 

v

Som sjuksköterska kommer man träffa på barn oavsett var man arbetar därför är det viktigt a

ha kunskaper om hur man bemöter och förbereder barn på bästa sätt inför olika proce

 
Syfte 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur barn, i samband med 

sjukhusvistelse, förbereds inför undersökningar och behandlingar och hur förberedelserna 

påverkar barnen.  

 

Frågeställning 

Hur förbereds barn, i samband med sjukhusvistelse, inför olika undersökningar och 

behandlingar? 

Hur påverkas

 

Metod 
 

Design 

Beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2000).
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Databaser, sökord, utfall av databassökningen 

I tabell 1 nedan redovisas en sammanställning av valda artiklar som sökts i databaserna 

Medline via Pubmed och Academic Search Elite.  

ningar 

 

Tabell 1 Översikt över databaser, sökord, antal träffar, valda artiklar samt 

begränsningar. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

Begräns

Academic Child, preparation, 128 4 Public
Search Elite procedures 

erade under de 
senaste 20 åren. 

Academic 
Search Elite 

Play therapy
child

, 
ren, hospital 

104 2 Publicerade under de 
senaste 20 åren. 

Medline Preparation, 
procedures, hospital 

228 4 Barn 0-18 år 
Språk: Engelska elle
svenska 
Publicerade under de 
senaste 20 åren. 

r 

Medline Nursing, preparation, 
procedures 

159 4 
 

Barn 0-18 år 
Språk: Engelska eller 
svenska 
Publicerade under de 
senaste 20 åren. 

Medline Play therapy, hospital 32 1 Barn 0-18 år 
Språk: Engelska eller 
svenska 
Publicerade under de 
senaste 20 åren. 

 

 

Kriterier för urval av källor 

net, 

v barn inför undersökningar och behandlingar samt hur barn påverkas av 

blicerade på engelska eller svenska och inte vara 

ldre än 20 år. Med begreppet barn avses åldrarna 0-18 år. Vid sökningen av artiklar lästes 

itlar. Utifrån titlarna valdes ca 40 abstrakt ut som lästes av författarna. De 15 artiklar 

om stämde överens med föreliggande studies syfte och frågeställningar skrevs ut i fulltext. 

om inte medtogs i studien var litteraturstudier och de som ej svarade på studiens 

äldrars oro inför att deras barn 

Kriterier för urval av källor var att artiklarna skulle vetenskapliga och gällande för äm

”förberedelser a

förberedelserna”. Artiklarna skulle vara pu

ä

alla 651 t

s

De artiklar s

syfte och frågeställningar då de bland annat handlade om för
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skulle genomgå någon form av undersökning eller behandling eller sjuksköterskors syn på 

ataanalys 

ingar valdes 

a som till sist valdes ut lästes av båda författarna och bearbetades efter 

ch Wen mall för hur m kar k iva ar en 

 att bed

delta , dataanalysmetoden, datainsamlingsm

bilite isas i l 2. Ar arna bedöm  

, medel e lar som attarna bedömde som edtogs ej i 

studien. Efter att f na, flertalet gånger, delades i  

under huvudteman terapeutisk lek, audiovisuell information, kogniti al 

indre oro, m ärta och sedan i underrubrikerna 

demonstrationsdo d procedurmaterial, bekanta sig med m , 

fantasi och hypnos, andningsteknik, distraktion.   

För en förtydligande överblick på valda källors resultat se tabell 3 (b

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har gjorts. Detta är en litteraturstudie baserat på vetenskapliga 

rtiklar där etiska överväganden har ägt rum. Författarna redovisar alla artiklars resultat.  

r, 

t

förberedelser av barn samt de som inte höll måttet vid kvalitetsgranskningen. 

 

D

Ca 40 abstrakt lästes och de artiklar som överensstämde med syfte och frågeställn

ut. De 15 artiklarn

Forsberg o gströms an grans vantitat tiklar. Granskning

innefattade

design, antal 

öma artiklarnas  

gare/bortfall etodens 

validitet/relia t. Artiklarna redov  tabel tikl des enligt en tregradig

skala; låg ller hög. De artik

örfattarna läst artiklar

 förf  låg kvalitet m

nnehållet i artiklarna in

v beteendemetod, verb

information, m indre stress, förståelse och sm

ckan, lek me iljön, fotografier, film

ilaga 1). 

 

a

 

Valda källor 

I tabell 2 redovisas de artiklar om ingår i resultatet. I tabellen ingår författare, publikationså

titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, validitet, reliabilitet och 

dataanalysmetod. 

 

Tabell 2 – Författare, publikationsår, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, kvalitetsbedömning, validitet/reliabilitet 
Författare 
och 
Publ. år 

Titel Design Undersöknings-grupp Datainsamlings-
metod 
Dataanalys- 
Metod 

Kvalitets- 
bedömning 
Validitet/ reliabilite
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Amorim e 
Silva CJT.  
Mfl 

Practice MRI: 
Reducing the 
need for 

Kvantitativ 134 barn 
4 – 16 år 
Experimentgrupp 

Observationer av 
videoinspelningar där 
barnen genomgår 

Kvalitet: medel 

Valid
006 sedation and 

general 
naesthesia in 
hildren 

 magnetröntgen. 
 
Statistisk analys. 

 
itet/reliabilitet 

framgår ej. 2

a
c
undergoing 
MRI 

Brewer S. 
Mfl. 
2006 

Pediatric 
anxiety: Child 
life intervention 
in day surgery 

Kvantitativ 142 barn 
5 – 11 år  
Experimentgrupp 

Barnen fick rita före 
och efter operationen. 
Barnens orosnivåer 

Kvalitet: Mede
 
Mätinstrument

(80)  
Kontrollgrupp 

lästes sedan av med 
hjälp av en manual.  

l 

en är 
testat gällande 
validitet/reliabilitet. 
 (62)  

Bortfall (39)  
 
 

 
Statistisk analys. 

 
Butler LD 
Mfl.  
2005 

 
Hypnosis 
reduces distress 
and duration of 
an Invasive 
medical 
procedure for 
children. 

 
Kvantitativ 

 
44 barn  
1 – 15 år 
Experimentgrupp 
(21) 
Kontrollgrupp 
(23)  
Bortfall (2)  
 

 
Barnens oro, smärta 
och gråt mättes med 
självskattningsskalor. 
Föräldrarna bedömde 
barnens oro, smärta 
och gråt med hjälp av 
en 5-poängsskala. 
Personalen 

Kvalitet: Hög 
 
Mätinstrumenten ä
testat gällande 
validitet/reliabilitet

observerade barnens 

 
Statistisk analys. 
 

r 

. 

stress med hjälp av en 
7-poängsskala.  ’ 

Campbell Facilitating Kvantita
C. 
Mfl. 
2005 

coping behavior 
in childrren 
prior to dental 

3-10 år 
barn 
Experimentgrupp  

en enkät om hur de 
upplevde barnens oro. 
Barnen fick använda 

 
Mätinstrumenten är 
testat gällande

general 
anesthesia: a 

mized 
trolled trial. 

tiv 192 barn 

(63) 
Experimentgrupp  
(63) 
Kontrollgrupp 

Föräldrarna fick fylla i 

sig av VAS-skalan för 
att visa graden av sin 
upplevda oro.  
 

Kvalitet: Hög 

 
validitet/reliabilitet. 

rando
con

(66)  
Bortfall (6) 
 

Statistisk analys. 
 
 

Edvinson 
M. Mfl. 

Psychologic 
prepara

Kvantitativ 24 barn VAS-skalan som Kvalitet:  Medel 

988 
tion 

program for 
children 

5-14 år 
Experimentgrupp 
(12) 

mätte stress. Mätning 
av puls, blodtryck och 
stresshormoner.  

 
Mätinstrumenten är 
testat gällande 
validitet/reliabilitet. 

1

undergoing 
acute 
appendectomy 

Kontrollgrupp 
(12) 
 
 

 
Statistisk analys. 
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Edwinson-
Månsson 
M. Mfl. 

 

rapy 

0) 
Experimentgrupp 
(10) 
 Kontrollgrupp 
(10) 
 

 5-

n 
d en 

-poöngsskala. 

mättes med VAS-
skalan.. 
 

nten är 
testat gällande 
validitet/reliabilitet. 

1993 

The effect of 
preparation for
lumbar 
puncture on 
children 
undergoing 
chemothe

Kvantitativ 30 barn 
4 – 17 år 
Experimentgrupp 
(1

 
 

Oro mättes med en
poängsskala. 
Samarbetsförmåga
mättes också me
5
Barnens smärta 

Statistisk analys. 
 

Kvalitet: Hög 
 
 
Mätinstrume

Ellerton M-
L. Mfl. 
1994. families 

psychologically 
for day surgery: 
an evaluation. 

Kvantitativ 
imentgrupp 

llgrupp nsiktsskalan (VAS). 

mättes med VAS-
skalan.  

stat gällande 
validitet/reliabilitet. 

Preparing 
children and 

75 familjer 
Exper
(23) 
Kontro
(52) 
 

Semistrukturerad 
enkät. Barnens oro 
mättes med 
a
Föräldrarnas oro 

 
Statistisk analys. 

Kvalitet: Medel 
 
Mätinstrumenten är 
te

Hatava P. 

2000 or 

operations: a 
comparison of 
two methods. 

Kvantitativ 

rimetgrupp 

llgrupp 
 

ter 
   

tatistisk analys. 

testat gällande 
validitet/reliabilitet. 

Mfl. 
Preoperative 
psycological 
preparation f
children 
undergoing 
ENT 

160 barn 
2 – 10 år 
Expe
(80) 
Kontro
(80)  

Barn och föräldrar 
fick svara på enkäter 
ang. om de kände sig 
införstådda med vad
som skulle hända 
innan, under och ef
operationen.
Självskattningsskala 
om rädsla, smärta, 
oro.  
S

Kvalitet: Hög 
 
Mätinstrumenten är 

Ispa J. 
Mfl.  

Effects of 
supervised play 

 

Kvantitativ 30 barn 
5 – 10 år 

grupp 
grupp 

jälp av beteende-
Kvalitet: Medel 
 

 är 
stat gällande 

1988. in a Hospital
waiting room. 

Experiment
Kontroll
 

Observation med 
h
checklista. 
 
Statistisk analys. 

Mätinstrumenten
te
validitet/reliabilitet. 
 

Kolk A M. 
Mfl. 
1999. 

g 

integreted 
intervention on 
distress before 

Kvantitativ rn 

rimentgrupp 

ll (17) 

en. 
ilmerna 

tress mättes före och 
nder provtagningen 

 
Mätinstrumenten är 
testat gällande 
validitet/reliabilitet 

Preparin
children for 
venpuncture. 
The effect of an 

and during 
venpuncture. 

31 ba
3 – 8 år 
Expe
(14) 
Kontro

Barnen filmades 
under 
venprovtagning
F
obsreverades och 
s
u
med en 5-
poängsskala. 
Statistisk analys 
 
 

Kvalitet: Medel 
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Kurdahi 
Zahr L. 
1998. 
 

Therapeutic 
play for 
hospitali
preschoolers 
Lebanon.

zed 
in 

 

 

 

ktionen 

lla 
ulär ang 

arnets beteende efter 

lodtryck och puls 

ätinstrumenten är 

Kvantitativ 100 barn
3-6 år 
Experimentgrupp 
(50) 
Kontrollgrupp 
(50)  

Barnens reaktion 
mättes vid inje
med en 5-
poängsskala. 5-gradig 
skala mätte 
samarbetsförmågan. 
Föräldrarna fick fy
i ett form
b
sjukhusvistelsen 
B
mättes för att påvisa 
stressnivån.  
Statistisk analys 
 

Kvalitet: Hög 
 
M
testat gällande 
validitet/reliabilitet. 

LI. H, C, 
W.  Mfl. 
2007 therapeutic play 

on outcomes of 
school-age 

y 

Kvantitativ arn 
 – 12 år 

Experimentgrupp 
(97) 
Kontrollgrupp 

 
a. 

eteende i 
mband med sövning 

ör 

 
Mätinstrumenten är 
testat gällande 
validitet/reliabilitet. 

Effects of 
preoperative 

children 
undergoing da
surgery. 

203 b
7

(106) 
 
 

Oro mättes med en
20-gradig orosskal
Barnens b
sa
mättes med en 
observationsskala. F
att mäta postoperativ 
smärta användes 
VAS. Blodtryck och 
puls mättes för att 
påvisa stressnivån.  
 
Statistisk analys 

Kvalitet: Hög 

. 

LI. H, C, 
W. Mfl. 
2007 

 
effectiveness of 
preoperative 

s: 

s 

children´s 
emotional 

on 

Kvantitativ 203 barn 
7 – 12 år 
Experimentgrupp 

p 

 

dig orosskala. 
i 
ing 

skala. För 
tt mäta postoperativ 

VAS. Blodtryck och 
 

ressnivån. 

Kvalitet: Hög 
 
Mätinstrumenten är 

aliditet/reliabilitet 

Evaluating the

intervention
the 
appropriatenes
of using the 

manifestati
scale. 

(97) 
Kontrollgrup
(106) 
 
 

Oro mättes med en 
20-gra
Barnens beteende 
samband med sövn
mättes med en 
observations
a
smärta användes 

puls mättes för att
påvisa st
Statistisk analys 
 

testat gällande 
v

Zeev N.  
Mfl. 
2007 

tered 

outcomes in 
children. 

Kvantitatv 
2 – 10 år   
Experimentgrupp 
(98) 
Experimentgrupp 
(94) 
Experimentgrupp 
(96) 
Kontrollgrupp 
(99) 
Bortfall (21) 
 

n av 
de efter 

ed 
jälp av en 3-gradig 
ala.  

Statistisk analys 
 

 
Mätinstrumenten är 
testat gällande 
validitet/reliabilitet. 

Family-cen
preparation for 
surgery 
improves 
perioperative 

387 barn  Barnens oro mättes 
med en 
observationsskala. 
Observatio
barnens beteen
operation mättes m
h
sk

Kvalitet: Hög 

 8  8



 

Zeev N. 
Mfl. 
1998. 

Preoperative 
preparati
programs in 
children: A 
comparativ

on 

e 
examination 

år  

p 

Experimentgrupp 
(24) 
Bortfall (2) 

ed 

d 

Kvantitativ 73 barn  
2 – 12 
Experimentgrupp 
(24) 
Experimentgrup
(25) 

Barnens 
temperament 
observerades m
hjälp av en skala. 
Oro mättes me
VAS-skalan. Analys 
av stresshormoner. 
Statistisk analys 
 
 

Kvalitet: Hög 
 
Mätinstrumenten är 
testat gällande 
validitet/reliabilitet 

 

 

Resultat 
et b 15 vetenskaplig  som öv stu iens syfte och 

ställnin in tur kate n

använts sam redelserna påver Res p

huvudteman verbal information, terapeutisk lek, audiovi ognitiv 

beteendemetod, minskad oro, minskad stress, ökad först edan i 

underrubrikerna demonstrationsdockan, lek med proced a sig med miljön, 

fotografier, film, fantasi och hypnos, andningsteknik och distraktion. Resultatet redovisas 

bel

Kombinati  av förberedelsemetod

De flesta ar  förberedels ärdera 

effektivitete ökat förberedelseprogram. Detta gjordes för att utöka ett rutinmässigt 

förberedelse  oftast bestod av endast verbal bell 3 (bilaga1) 

redovisas de olika kombinationerna av förberedelsemeto des i artiklarna. 

a förb lsemetoder 
Verbal info

Verbal infor kulle innehålla en re, under och efter 

proceduren. Även vilka personer barnet räff tning som ska 

användas ska beskrivas. Informationen n pro eduren, men det är även viktigt att 

barnen får möjlighet att prata om upplevelsen efteråt och att ställa frågor (Amorim e Silva, 

Mackenzie, Hallowell, Stewart & Ditchfield, 2006; Hatava, Olsson & Lagerkranser 2000; 

Edwinsson, Arnbjörnsson & Ekman, 1988; Ellerton & Meriam 1994; Kurdahi Zahr 1998; 

Zeev, Kain, Alison, Caldwell- Andrews, Mayes, Megan m.fl. 2007). Informationen skulle 

Resultat aserades på 

gar. Dessa har i s

t hur förbe

a artiklar erensstämde med 

 vilka förberedelsem

ultatet redovisas i lö

suell information, k

åelse, smärta och s

urmaterial, bekant

d

fråge goriserats utifrå etoder som 

nde text under kade barnen. a

även i ta l 3 (bilaga1). 

oner

tiklar kombinerade olika type

n av ett ut

program som

 

er. 

r av emetoder för att utv

information. I ta

der som använ

 

Olik erede
rmation 

mation s förklaring om vad som ska hända fö

 kommer att t a, vilken utrus

ska ges inna c
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baseras på b iduella informationsbehov med tanke på deras kogn ch 

tveckl  befann sig på (B h s &  

studie av Ko of & Fiedeldij D f n läs

berättelse om hur de olika stegen i en v lka känslor barnen 

kunde känna. Detta gjordes samtidigt so plicera .  

 

erapeutisk lek 

emonstrationsdockan fungerade som ett betydelsefullt hjälpmedel i förberedelsen av barn 

omgå olika procedurer. Kurdahi Zahr (1998) lät barn i åldrarna 3-6 år få 

ade 

3) 

åldrarna 4-

demonstrerade olika procedurer på en docka i operationssalen inför 

n dagkirurgi, EKG-elektroder applicerades på dockans bröst, pulsoximeter sattes på dockans 

s arm, man lyssnades på dockans hjärta och 

ven 

ek med procedurmaterial gjorde att informationen blev tydligare. Barnet fick möjlighet att 

nan de skulle gå igenom en procedur, vilket gjorde att 

des så skrämmande när det väl skulle användas (Zeev, Kain, Caramico, 

t. Det 

 

förberedelsemetod inför olika undersökningar och behandlingar (Brewer m.fl. 2006; 

arnens indiv

ingsnivå de

lk, Van Ho

itiva nivåer o

den u rewer, Gleditsc , Syblik, Tietjen

öräldrar till bar

ulle gå till, samt vi

de EMLA kräm

 Vacik 2006). I en

a en kort op (1999), fick 

enprovtagning sk

m man ap

T

D

som ska gen

dockteater som förberedelse dagen före operation. Dockteatern handlade om vistelsen på 

sjukhuset och om hur barnets operation skulle gå till. Dockorna representerade de inbland

personerna: barnet, föräldern och sjukvårdspersonalen. Barnet fick sedan leka med dockorna 

och materialet som skulle användas. Edwinson – Månsson, Björkhem & Wiebe (199

använde en docka som hette Martin för att demonstrera lumbalpunktion för barn i 

17 år. Barnen fick bekanta sig med materialen som skulle användas, sedan utförde 

sjuksköterskan och barnet lumbalpunktionen tillsammans på dockan Martin.  

Li, Lopez & Lee (2007b) 

e

finger, blodtrycksmanschett sattes på dockan

lungor med stetoskop. Syrgas och sövningsmask demonstrerades också på dockan. Ä

Ellerton & Meriam (1994), Li (2007a) och Hatava m.fl. (2000) använde dockan på liknande 

sätt inför dagkirurgiskt ingrepp.  

 

L

utforska och känna på materialet in

materialet inte upplev

Mayes, Genevro, Bornstein m.fl. 1998). I en studie av Hatava m.fl. (2000) fick barnen träffa 

sjukvårdspersonalen som visade material och utrustning som skulle användas på barne

innefattade bl. PVK, blodtrycksmanchet, pulsoximeter och ”sövningsmask”. Barnen fick, 

innan operationen, bekanta sig med materialet som skulle användas i samband med att de 

skulle sövas. När barnet utforskar materialet och leker att de utför en undersökning kan den

som informerade se om barnet har förstått informationen och rätta till eventuella 

missuppfattningar. I flera studier användes lek med procedurmaterial på liknande sätt som en 
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Edwinsson m.fl.1988; Edwinsson m.fl. 1993; Ellerton & Meriam 1994; Kurdahi Zahr 1998; 

Li, 2007a & Li m.fl. 2007b). 

 
Bekanta sig med miljön var något som några författare tog upp som en viktig del i 

förberedelsen av barn som skulle genomgå någon procedur. Li m.fl. (2007b) skrev i sin studie 

tt barnen togs på en rundtur på sjukhuset som startade i receptionen, sedan vidare runt till de 

kulle vistas i, det var bl. operationssal och uppvakningssal. Detta gjordes för 

 i 

m går 

ttade till 

 på 

andling går till kunde vara betydelsefulla för visa barnet en 

alistisk bild av proceduren, som bl. beskrevs i en studie av Zeev m.fl.(1998) där barnen fick 

re 

t 

r 

 

format som 

a

rum som barnen s

att barnen inte skulle komma till en helt främmande miljö. Liknande rundvandringar gjordes

studier av Brewer m.fl. (2006), Zeev m.fl. (1998), Li, (2007a). 

 

Audiovisuell information 

Fotografier hjälper barnet att se och förstå vad som kommer att hända under 

undersökningen/behandlingen. Genom att barnet får identifiera sig med ett annat barn so

igenom samma procedur som de ska genomgå kan stressen och oron minskas. En 

sjuksköterska visade ett fotoalbum av ett barn som gick igenom lumbalpunktion. 

Sjuksköterskan såg till så att barnet förstått hur proceduren skulle gå till och rä

eventuella missförstånd Edwinson Månsson m.fl. (1993). I flera studier gjordes förberedelser 

på samma sätt (Amorim e Silva m.fl.  2006 & Edwinson m.fl., 1988). Zeev m.fl. (1998) 

använde också sig av fotografier som förberedelse inför operation men istället för ett barn

fotografierna användes en docka.   

 

Film om hur en undersökning/beh

re

se en film som förberedelse inför operation. Filmen var animerad och hette ”A hospital trip 

with dr Bip”. Den visade ett barn som genomgick en operation med fokus på momenten fö

och efter. På liknande sätt förbereds barn och deras familjer inför dagkirurgi där man istället 

visar en film om en familj och där man visar varje steg barnet går igenom vid ett dagkirurgisk

ingrepp (Ellerton & Meriam 1994). Campbell, Hosey & Mchugh (2005) använde sig av ett 

interaktivt datorprogram och en tecknad film i förberedelsen av barn som skulle sövas infö

olika ingrepp hos tandläkaren. Det interaktiva datorprogrammet handlade om en pojke som

skulle sövas inför ett tandingrepp. I programmet pratade pojken med samma dialekt som 

barnen som skulle förberedas. I samma studie användes en tecknad serie i pappers

förberedelse där inriktningen också var hur sövningen skulle gå till. 
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Kognitiv beteendemetod 

Fantasi och hypnos kunde vara ett komplement till andra förberedelsemetoder och hjälp till 

vslappning. Barnen tränades i självhypnos där de fick instruktioner som var på ett ”titta 

 

ndningsteknik innebar att få barnet att fokusera på andningen istället för på proceduren de 

m.fl. (2006) lärde ut avslappningstekniker som var djupandning 

des som ett 

om är 

lm 

etta 

 narkos (Amorim e Silva m.fl. 2006). 

 (Brewer m.fl. 2006; 

a

upp”, på två ”blunda och ta ett djupt andetag”, på tre ”andas ut och låt ögonen vara

avslappnade och slutna och låt din kropp flyta”. För att barnen skulle få känslan av att flyta, 

bad instruktören dem att tänka på att de flöt på ett hav eller i ett badkar. Barnen fick fortsatta 

instruktioner om att tänka på en favoritplats och koncentrera sig på vad han eller hon ser, hör 

eller känner (Butler, Symons, Henderson, Shortliffe & Spiegel 2005). 

 

A

genomgår. Amorim e Silva 

för att de skulle känna sig lugnare och bli mer avslappnade. Såpbubblor använ

hjälpmedel i andningsträningen (Butler m.fl. 2005). 

 

Distraktion innebar att barnets uppmärksamhet skulle riktas mot någonting annat s

mindre stressande än själva proceduren. Det kunde t.ex. vara film, såpbubblor, musik. Fi

användes som distraktion vid magnetröntgenundersökningar. Barnen fick titta på filmen och 

lyssna på den via hörlurar som även gjorde att ljudet från röntgenapparaten dämpades. D

gjordes för att barnen lättare skulle kunna slappna av under undersökningen och ev. slippa ta 

lugnande läkemedel eller behöva få

 

Effekter av förberedelsemetoderna 
Minskad oro 

I en studie av Kurdahi Zahr (1998) fick barn som ingick i en experimentgrupp terapeutisk lek 

i form av dockteater som förberedelse inför en operation istället för verbal information, 

resultaten visar att barnen i experimentgruppen uppvisade markant lägre orosnivåer och var 

mer samarbetsvilliga jämfört med kontrollgruppen. Hatava m.fl. (2000) skrev i sin studie att 

sättning av perifer venkateter och intramuskulära injektioner var mycket skrämmande för 

barnen. När det gäller upplevelser av rädsla och oro, sågs en positiv effekt av 

förberedelseprogrammet, som bestod av rollspel och lek med procedurmaterial, speciellt hos 

de yngre barnen under 5 år medan oro var ett betydligt mindre problem hos de äldre barnen. 

Flera studier kom fram till liknande resultat gällande att orosnivåerna minskade hos barnen i 

experimentgrupperna som fått något slags utökat förberedelseprogram
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Zeev m.fl. 2007; Campbell m.fl. 2005; Butler m.fl. 2005; Ellerton & Meriam 1994 & 

rn 

 

nsson m.fl. 1993). 

h 

samband med att de skulle sövas,  jämfört 

ed barnen i kontrollgruppen som fått verbal information som förberedelse. Liknande resultat 

om 

sig att barnen i 

xperimentgruppen som fått hypnos som förberedelse uppvisade lägre stressnivåer under 

llgruppen som fått verbal information. Kurdahi 

m i sin studie fram till att barnen i experimentgruppen som fått förberedelse 

nde 

se genom lek 

Edvinsson m.fl. 1988). I ett väntrum på ett sjukhus hade barn, som skulle genomgå någon 

slags undersökning, tillgång till en lekledare vissa dagar i veckan. Det visade sig att de ba

som haft tillgång till lekledaren var mindre oroliga och samarbetade bättre under 

undersökningen (Ispa, Barrett & Kim 1988). I en studie där barnen skulle förberedas inför en

lumbalpunktion genom lek med procedurmaterial, titta i fotoalbum på proceduren, samt 

genomgång av undersökningen på demonstrationsdockan Martin sågs få statistiska skillnader 

mellan grupperna gällande oro och samarbetsförmåga (Edwinsson- Må

 

Minskad stress 

Li m.fl.(2007b) kom i sin studie fram till att barn i experimentgruppen som fått förberedelse 

inför operation genom terapeutisk lek uppvisade signifikant lägre stressnivåer både pre- oc

postoperativt samt upplevde färre negativa känslor i 

m

sågs i studier av Li (2007a). Kolk m.fl (1999) förberedde barnen i experimentgruppen gen

att föräldrarna läste små korta berättelser om venprovtagning och om EMLA-kräm, barnen 

som fått förberedelse  inför venprovtagning uppvisade lägre stressnivåer både före under och 

efter provtagningen jämfört med barnen i kontrollgruppen som inte fick någon förberedelse. 

Butler m.fl (2005) använde hypnosträning som förberedelse inför en röntgenundersökning. 

Undersökningen kunde vara både skrämmande och smärtsam. Det visade 

e

undersökningen jämfört med barnen i kontro

Zahr (1998) ko

genom att bekanta sig med procedurmaterialet och genom att titta på dockteater innan 

operation hade signifikant lägre puls och blodryck jämfört med kontrollgruppen, samt ku

kissa snabbare efter operationen vilka är fysiska indikationer på lägre stressnivåer.  

 

Ökad förståelse 

Edwinsson-Månsson m.fl.(1993) skrev i sin studie att barn som fått förberedel

med procedurmaterial, titta i fotoalbum på proceduren, samt genomgång av undersökningen 

på demonstrationsdockan Martin inför lumbalpunktion, uppvisade ökad förståelse och mer 

tålamod inför behandlingen. Liknande resultat sågs i en annan studie Hatava m.fl (2000) där 

barnen förbereddes med hjälp av rollspel, lek med procedurmaterial samt rundvandring på 
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sjukhuset. Resultatet visade en klar förbättring hos experimentgruppen i förståelsen inf

proceduren de skulle genomgå. 

 

Smärta 

Edwinsson-Månsson m.fl. (1993) kom fram till att barnen kunde handskas med sin smärta 

bättre vid upprepade förberedelser inför lumbalpunktioner som bestod av lek med 

procedurmaterial, titta i fotoalbum på proceduren, samt genomgång av undersökningen på 

demonstrationsdockan Martin. Li m.fl. (2007b) beskrev däremot i sin studie att barn som f

ör 

ått 

rberedelse genom att bekanta sig med miljön, leka med procedurmaterial samt genomgång 

 en docka inte uppvisade några signifikanta skillnader jämfört med 

ed 

ed 

v de 15 artiklar vars resultat litteraturstudien grundar sig på har de flesta använt sig av flera 

binerats, för att förbereda barn inför undersökningar och behandlingar. 

fö

av proceduren på

kontrollgruppen gällande postoperativ smärta.       

 

Diskussion 
Huvudresultat 

Verbal information var en grund i all förberedelse. De mest förekommande 

förberedelsemetoderna var demonstrationsdockan, lek med procedurmaterial, bekanta sig m

miljön samt fotografier. Förberedelsemetoderna användes ofta i kombination med varandra. 
Resultatet visade att barn som förutom verbal information fick något slags utökat 

förberedelseprogram i form av terapeutisk lek, audiovisuell information, kognitiv 

beteendemetod uppvisade  lägre oro och stressnivåer i samband med undersökningar och 

behandlingar. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur barn, i samband m

sjukhusvistelse, förbereds inför undersökningar och behandlingar samt hur förberedelserna 

påverkar barnen.  

A

metoder som kom

Förberedelsemetoderna som använts i studierna är liknande i många studier och visar 

samstämmighet i resultatet dvs. att oro och stress hos barn minskas av förberedelser inför 

undersökningar och behandlingar.
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Informationsmetoden ska förse barnet med information om kommande händelser, uppmuntra 

arnet att uttrycka känslor och ängslan samt grundlägga förtroendet mellan barnet och 

n på sjukhuset. Genom att visa hur undersökningar och behandlingar genomförs 

r 

tigt att 

t och att ställa frågor. (Amorim e Silva 

.fl. 2006; Hatava m.fl. 2000; Edvinson Månsson m.fl. 1988; Ellerton m.fl. 1994; Kurdahi 

eev m.fl. 2007). Smith & Callery (2005) har i sin studie intervjuat barn om hur 

e blev informerade och förberedda inför en planerad operation, samt vad de 

n direkt 

må barn 

r det gäller 

ationen ges strax före behandlingstillfället (Tamm 2003).  

rewer m.fl. (2000) menar att informationen skulle baseras på barnens individuella 

ed tanke på deras kognitiva nivåer och den utvecklingsnivå de befann 

 2000). 

e 

istelsen 

n 

rer, bl.a. lumbalpunktion (Edwinsson Månsson m.fl. 1993), 

EKG, puls, blodtryck och saturationsmätning, auskultation av hjärta och lungor samt 

demonstration av syrgas och syrgasmask. Resultatet av dessa förberedelsemetoder visade att 

barnen blev mindre oroliga och hade lägre puls och blodtryck (Li m.fl. 2006b; Ellerton m.fl. 

b

personale

skapas trygghet och förtroende hos föräldrar och barn och undersökningen/behandlingen gå

lättare att genomföra (Socialstyrelsen 1984:4). 

Verbal information användes som rutininformation och var en grund i all förberedelse. 

Informationen skulle innehålla en förklaring om vad som ska hända före, under och efter 

proceduren. Även vilka personer barnet kommer att träffa, vilken utrustning som skulle 

användas ska beskrivas. Informationen ska ges innan proceduren, men det är även vik

barnen får möjlighet att prata om upplevelsen efterå

m

Zahr 1998 & Z

de upplevde att d

själva ansåg sig behöva. Det visade sig att barnen tyckte att de inte fått någo

information från sjukhuset eller sjukvårdspersonalen. 

 

Tidpunkten för när förberedelsen ges är lika viktig som själva förberedelsen i sig. S

glömmer lätt och då är det viktigt att inte vara för tidigt ute med informationen. Nä

äldre barn kan informationen spridas ut över ett antal dagar, där detaljerna i 

behandlingssitu

B

informationsbehov m

sig på. Under den 4:e punkten, information, i NOBAB:s standard skriver man att muntlig, 

skriftlig och visuell information skall utformas så att den kan förstås av barn/ungdomar och 

föräldrar (NOBAB

 

Demonstrationsdockan var ett betydelsefullt hjälpmedel i förberedelsen av barn som skull

genomgå olika procedurer. Förberedelserna innefattade dockteater som handlade om v

på sjukhuset och hur operationen skulle gå till (Kurdahi Zahr 1998). Dockan användes äve

för demonstration av olika procedu
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1994 & Li 2007a), samt hade bättre samarbetsförmåga (Kurdahi Zahr 1998). I en studie om 

ch de 

 

ans med en sjuksköterska eller annan 

h 

takt 

.fl. 

nom att barnen via fotografier eller film 

unde identifiera sig med ett annat barn som genomgick samma procedur som de skulle göra 

arn. Butler m.fl. 

 i sin 

r 

n 

dersökningen istället för att behöva genomföra undersökningen 

nder narkos eller med hjälp av lugnande läkemedel. 90 % av barnen i studien kunde 

ars 

r 

barns upplevelser av sjukhusvistelse framkom det att den okända miljön och ovissheten inför 

behandlingar skapar oro hos barnen. En del barn kände rädsla inför sjukhuspersonalen o

olika procedurer de skulle gå igenom (Coyne 2006). För att procedurmaterialet som skulle 

användas vid någon undersökning eller behandling inte skulle vara helt främmande för barnen

fick de möjlighet att utforska materialet tillsamm

sjukvårdspersonal. Lek med procedurmaterial gjorde att informationen blev tydligare oc

barnen blev mindre oroliga samtidigt som barnen och sjukvårdspersonalen etablerade kon

med varandra. (Zeev 1998; Edwinsson 1988; Brewer m.fl. 2006; Edwinson - Månsson m

1993; Kurdahi Zahr 1998 & Amorim e Silva m.fl. 2006). Bekanta sig med miljön tog flera 

författare upp som en del i förberedelsen. Barnen visades runt i de olika rummen som de 

skulle komma att vistas i. Detta gjordes också för att barnen inte skulle komma till en helt 

främmande miljö och på så vis känna sig tryggare och lugnare (Brewer m.fl. 2006; Zeev 

1998; Li 2007a & Li m.fl. 2007b).  

 

Stressen och oron inför olika procedurer minskades ge

k

(Edwinsson m.fl. 1988; Edwinsson m.fl.1993; Zeev m.fl. 1998; Amorim e Silva m. fl. 2006; 

Ellerton m.fl. 1994 & Campbell m.fl. 2005).  

Två författare använde sig av kognitiva beteendemetoder i förberedelsen av b

(2005) använde sig av fantasi och hypnos som kunde vara ett komplement till andra 

förberedelser och samtidigt hjälp till avslappning, Amorim e Silva m.fl. (2006) lärde

studie ut avslappningsteknik, bl. djupandning, för att barnen skulle känna sig lugnare och me

avslappnade. Syftet i studien av Amorim e Silva m.fl. (2006) var att utvärdera effektivitete

på en magnetröntgenmottagning genom att förbereda barnen med hjälp av fotoalbum, film, 

avslappningsteknik inför un

u

genomföra magnetröntgenundersökningen med hjälp av endast förberedelsemetoderna. Att 

förbereda barnen inför magnetröntgenundersökningen visade sig vara en säker och effektiv 

metod för att reducera behovet av narkos och lugnande läkemedel. Det gjorde att barnen, 

föräldrar och personal upplevde undersökningen mindre jobbig samtidigt som det blev mer 

kostnadseffektivt för sjukhuset. I en studie där man undersökte svenska barnavdelning

rutiner gällande förberedelser och information till barn inför undersökningar och behandlinga

kom man fram till att de flesta barnavdelningar i Sverige förbereder och informerar barn inför 
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sjukhusvistelsen. På en del avdelningar hade dock ekonomiska indragningar lett till att man 

minskade ner förberedelserna och informationen till barnen (Edwinson - Månsson & Dykes 

2004). 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie har gjorts för att besvara frågeställningarna hur barn förbereds inför 

undersökningar och behandlingar samt hur förberedelserna påverkar barnen.  

Litteraturen har sökts i databaserna Medline via Pubmed och Academic Search Elite. Samma 

artiklar fanns ofta i båda databaserna. Sökningarna gav 651 träffar där samtliga titlar lästes 

sedan valdes 40 abstrakts ut som även de lästes av båda författarna och de som överensstäm

med syfte och frågeställningar samt uppfyllde kriterierna vid granskningen, togs med i 

studien, vilket var 15 stycken. Flera artiklar var litteraturstudier och kunde därför inte 

användas i föreliggande studie, vi fann även abstrakt till artiklar som verkade intressanta f

ämnet men som ej var tillgängliga v

de 

ör 

ia de databaser som författarna sökte i. Eftersom vi inte 

ade möjlighet att få tag i alla artiklar som verkade intressanta för vårat ämne kan det ha 

 

 

ge, Canada, USA, Libanon, Kina, Holland, 

kningar 

är 

 

h

resulterat i att vi gått miste om betydelsefulla studier. Studien baserades på vetenskapliga 

artiklar som inte skulle var äldre än tjugo år samt. Detta för att studien skulle bygga på relativt

aktuell litteratur. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska eller svenska. Artiklarna som

användes i studien har sitt ursprung från Sveri

Irrland, England och Australien. Fördelarna med att artiklarna kommer från olika länder är att 

man får en bild av hur det är i andra länder gällande hur barn förbereds inför undersö

och behandlingar samt hur förberedelserna påverkade barnen. En styrka med denna studie 

att flertalet studiers resultat överensstämmer med varandra vilket påvisar en trovärdighet då 

samma resultat tas upp av olika forskare. En till styrka är att större delen av materialet är 

relativt ny producerat, nio av studierna är gjorda mellan åren 2004 – 2007. I urvalsprocessen

av de vetenskapliga artiklarna bedömdes deras design, antal deltagare/bortfall, 

dataanalysmetoden, datainsamlingsmetodens validitet/reliabilitet. De flesta artiklarna 

baserades på instrument där validiteten och reliabiliteten var fastställd. Författarna valde 

medvetet att lägga tabell 2, som presenterar författare, publikationsår, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, kvalitetsbedömning, 

validitet/reliabilitet, under rubriken valda källor i metoddelen dels för att få en jämnare 

fördelning, samt för att vi anser att den passar bättre in under metod då tabellen inte visar 

artiklarnas resultat. Alla artiklar som resultatet baserar sig på var kvantitativa där effekten av 

förberedelsemetoderna mättes med hjälp av olika mätinstrument. Med tanke på svårigheten att 
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hitta kvalitativa studier inom området tror författarna att det dels kan bero på att det kan vara

känsligt och eventuellt en svårighet att intervjua sjuka barn. För att effektiviteten av olika 

förbered

 

elsemetoder ska kunna mätas är nog kvantitativa metoder att föredra då stress och oro 

an mätas med hjälp av bl.a. puls, blodtryck och andra mätinstrument. Men för att få reda på 

v förberedelsemetoder behövs även kvalitativa studier. 
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ör 

g att 

 

rna 
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dock valt 

 

k

barns upplevelser a

 

Allmän diskussion 

För att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal ska kunna ge förberedelser inför 

undersökningar och behandlingar krävs det kunskap om de olika förberedelsemetoderna som

finns samt betydelsen av att använda dem. I artiklarna som använts i föreliggande studie 

beskrivs olika förberedelsemetoder och att barnen påverkades positivt, främst när det gä

att minska stress och oro i samband med undersökningar och behandlingar. Det är bra f

barnets förståelse om de är aktiva och deltar i förberedelsen men det är inte alltid som barnet 

visar intresse för förberedelsen men man måste ändå tänka på att inget barn förbereds i 

onödan. Även om barnet inte verkar intresserad under förberedelsen kan det senare visa si

de ändå har tagit till sig informationen (Zeev m.fl. 1998). De senaste åren har det blivit allt

vanligare att förbereda barn inför undersökningar och behandlingar med hjälp av datoriserade 

metoder. Barnen och deras föräldrar kan tex. titta på tecknade filmer på datorn. Filmer om de 

vanligaste undersökningarna och behandlingarna finns lättillgängligt på bl.a. 

sjukvårdsrådgivningen.se. Ofta kan barnen vara delaktiga under filmen och klicka med musen 

för att se vad som kommer att hända i nästa steg, ett slags interaktivt datorprogram. 

Författarna anser att det här är ett bra komplement till andra former av förberedelser men 

påpekar att den mänskliga kontakten är viktigast och att den inte kan ersättas av en dator.    

Idag har de allra flesta barn med sig någon förälder när de kommer till sjukhuset. Föräldra

är den störta tryggheten för barnet och det är dem man vänder sig till när barnet är för litet för

att själv kunna uttrycka sig. Det är viktigt att komma ihåg att inte bara barnen, u

föräldrarna, kan uppleva sjukhusvistelsen stressfylld och obehaglig samt kan ha svårt a

sitt barn vara sjuk. Därför är det lika viktigt att informera och stödja föräldrarna. Många 

artiklar tar upp föräldrar som en viktig del för barnets trygghet, men författarna har 

att beskriva olika förberedelsemetoder samt hur de påverkade barnen.  

 

De flesta av artiklarna har studerat barn i åldrarna 4-14 år, någon enstaka artikel har åldrar

upp till 17 år. En del artiklar tar upp att förberedelserna ska vara åldersanpassade. Tonåringar 

är en åldersgrupp som lite grann glöms bort inom detta område. Det skulle vara intressant att 
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studera deras behov av förberedelse samt vilka metoder och material som skulle passa dem. 

Det skulle också vara värdefullt att ta reda på vad barnen själva anser sig behöva för typ av

förberedelse, samt deras upplevelser av förberedelserna de fått eftersom att alla artiklar i 

föreliggande studie var av kvantitativ karaktär där effektiviteten av förberedelserna mättes 

med hjälp av olika mätinstrument.  
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Bilaga 1. 

Författare 

Tabell  3. Syfte och resultat. 

 Syfte Resultat 

Amorim e 
Silva CJT.  agnetröntgenundersökningen med hjälp av 

bekant med utrustningen, lära sig andningsteknik 
samt få möjlighet att titta på film under 

narkos eller 

Att utvärdera effektiviteten på en 120/134 (90%) barn klarade sig igenom 

Mfl 
2006 

förbereda barn inför undersökningen 
istället för att ge narkos eller lugnande 

förberedelser som bestod av att titta i ett fotoalbum 
på barn som genomgått magnetröntgen, göra sig 

magnetröntgenmottagning genom att m

läkemedel. 

undersökningen istället för att använda 
lugnande läkemedel.   

Brewer S. 
Mfl. 
2006 

på 

kontrollgruppen som endast fick verbal information. 

Avgöra om barn som blev förberedda av 
en barnspecialist innan de gick igenom 
dagkirurgi upplevde mindre oro än de 

De barn som fick förberedelse genom rundtur 
sjukhuset, titta och leka med instrumenten som 
skulle användas samt ställa frågor till en 

barn som endast fick standardvård. barnspecialist,  uppvisade lägre orosnivå både pre- 
och postoperativt jämfört med barn i 

Butler LD  av Vid observation såg man signifikant mindre 
n som 
bl. hade 

tankens kraft, jämfört med kontrollgruppen som fick 
information om operationen med hjälp av en 

Mfl.  
2005 

hypnos kan få barn mer avslappnade 
samt minska intaget av smärtstillande 

uppvisade stressymtom hos hypnosgruppe
hade genomgått ett hypnosprogram där de 

Att undersöka om man med hjälp

medel inför en Voiding 
cystourethography (VCUG) samt göra 
att undersökningen tar kortare tid och 

fått lära sig att slappna av med hjälp av andning och 

upplevs som mindre stressam. 
 

anatomisk docka.   

Campbell C. 
Mfl. 
2005 för att 

genom 

 

tecknade serien lägre oro jämfört med 
kontrollgruppen som fick verbal information om 

visade datorgruppen ingen oro, seriegruppen 
påvisade högre oro jämfört med både datorgruppen 

Att konstatera effektiviteten av två olika 
förberedelser. En tecknad serieremsa och 
ett interaktivt datorprogram, 
underlätta för barn som går i

Inför narkosen visade de som fått förberedelse med
hjälp av det interaktiva datorprogrammet eller 

narkos i samband med att de drar ut en ingreppet. Vid återhämtandet efter operationen 
tand. 

och kontrollgruppen. 
Edvinson M.  Att undersöka om specifik information Barn som fick förberedelse som bestod av
Mfl. 
1988 

inför en akut operation kan minska oron 
hos barn. 

bekanta sig med material och medicinsk utrustning, 
titta i ett fotoalbum av barn som genomgår 

 att 

on (premedicinerng, narkos, uppvaknandet) 
 mindre oro än barnen som fick verbal 

information före operationen. 

operati
uppvisade

Edvinson-
Månsson M. 

Att undersöka vikten av ett psykologiskt 
förberedelseprogram för barn med 

Mfl. 
1993 

leukemi och lymfom som genomgår 
lumbalpunktion och cellgiftsbehandling 

fick förbered
som fick förb

 Barn som skulle genomgå LP delades in i tre 
grupper. Grupp 1 fick verbal information, grupp 2  

else före en av tre LP samt grupp 3 
eredelser inför alla tre LP. 

 med 
ionsdocka 

en 

gruppen klarade av att handskas med sin smärta 
bättre. 

Förberedelserna bestod av att bekanta sig
materialet, LP visades på både demonstrat
och med hjälp av ett fotoalbum. Få statistiskt 
signifikanta skillnader sågs mellan grupperna m
resultatet indikerar att barn i den mest informerade 

Ellerton M-L. 
Mfl. 

Att utvärdera ett psykologiskt 
förberedelseprogram för barn och deras 

Barn och föräldrar i experimentgruppen träffades en 
timme åt gången fem lördagar i rad. Förberedelserna

1994 
 

khuset, 
 procedur 

docka. Barn och föräldrar 

familjer inför dagkirurgi. bestod av att titta på en film, rundtur på sju
bekanta sig med material samt visning av
på demonstrations

   
 



uppvisade mindre oro i väntan på operation jämfört 
med kontrollgruppen som fått verbal information. 

Hatava P. 
Mfl. 

Att avgöra om ett förberedelseprogram 
kan öka mottagligheten av information 

 en öron-näsa-hals 
n. 

Experimentgruppen fick förberedelse genom 
demonstrationsdocka, bekanta sig med material, 
personal och utrustning. Kontrollgruppen fick 

ation och fick besöka operationssalen. 
ffekt sågs av förberedelseprogrammet 

när det gällde att lindra rädsla och oro, speciellt hos 
e äldre 

2000. och minska oron före
operatio verbal inform

En positiv e

de barn som var yngre än 5 år. Oro hos d
barnen var ett betydligt mindre problem. 

Ispa J. 
Mfl.  
1988. 

t 

 mer omfattande program 
som beskrivits i tidigare studier.   

 
Att undersöka om ett enkelt och billig
väntrumsprogram gav positiva resultat 
jämfört med

Barnen  uppvisade lägre oro och deras föräldrar var 
mindre irriterade och pratade mer med personalen
under de dagar då ”lekledare” fanns i väntrummet 
jämför med när det inte gjorde det. 

Kolk A M. Att testa ett förberedelseprogram för att en fick förberedelse 

igt 
gnifikant 

 
 som inte fick 

Mfl. 
1999. 

se om det har effekt på barns stress inför 
och under venprovtagning. 

Barnen i experimentgrupp
genom att föräldrarna läste små korta  berättelser 
om venprovtagning och om EMLA kräm samtid
som krämen applicerades. Barnen visade si
lägre stressnivå både före och under venprovtagning
jämfört med barnen i kontrollgruppen
någon förberedelse.  

Kurdahi Zahr 
 
a 

mgått 

 
tod efter 

jukhusvistelsen. 

r 

 

 fick verbal information. Efter 
operationen tog det kortare tid för 

L. 
1998. 

Att utöka tidigare forskning inom 
området, förberedelser av barn, genom
att undersöka barns beteende och fysisk
effekter efter att barn geno
stressfulla undersökningar och 
behandlingar på sjukhuset samt att titta
på beteende problem som kvars
s

Barnen i experimentgruppen fick förberedelse
genom dockteater, bekanta sig och leka med 
materialet. De visade markant lägre orosnivå, bättre
samarbetsförmåga samt signifikant lägre blodtryck 
och puls i samband med att de skulle genomgå 
undersökning eller behandling, jämfört med 
kontrollgruppen som

experimentgruppen att kissa, vilket är ett 
fysiologiskt tecken på lägre stressnivå.  

Li, H.C.W. 
Mfl. 
2007a 

 manifestation scale) för att 
utvärdera effektiviteten av preoperativa 
förberedelser. 

formation 

re- och postoperativ vård. 
ägre 

n.  

Jämföra effektiviteten av två 
förberedelseprogram och ta reda på 
vikten av att använda CEMS(childrens 
emotional

Barn i experimentgruppen fick verbal in
rundvandring i de olika salarna de skulle vistas i. 
Genomgång av proceduren på en docka samt 
bekanta sig med materialen. Barnen i 
kontrollgruppen fick verbal information och kunde  
ställa frågor gällande p
Barnen i experimentgruppen hade signifikant l
orosnivåer, färre negativa känslor, lägre puls och 
blodtryck jämfört med barn i kontrollgruppe

Li, H.C.W. 
Mfl. 
2007b 

Undersöka effekterna av terapeutisk lek 
och dess resultat bland barn som går 
igenom dagkirurgi.  docka samt 

t med de 
ion 

Barn i experimentgruppen fick verbal information, 
rundvandring i de olika salarna de skulle vistas i. 
Genomgång av proceduren på en
bekanta sig med materialen Barnen i 
experimentgruppen uppvisade signifikant lägre 
orosnivå både pre- och postoperativt och upplevde 
färre negativa känslor vid sövning jämför
barn i kontrollgruppen som fick verbal informat
där de även kunde ställa frågor gällande pre- och 
postoperativ vård.  

Zeev N.  Mfl. 
2007 

Att undersöka om ett familjecentrerat 
förberedelse program minskar oro inför 
narkos hos barnen och förbättrar barnens 
återhämtning efter operationen.  rna fick vara med vid sövning, den 

Barnen delades in i fyra grupper, kontrollgruppen 
fick verbal information, en föräldrarmedverkande 
grupp där barnen fick verbal information och att 
föräldra
avancerade gruppen fick verbal information, se på 
videofilm samt ha föräldrarna med sig vid sövning 
samt en grupp som fick verbal information och 
Midazolam 30 min innan operation. Barn och 
föräldrar i den avancerade gruppen uppvisade lägre 

   
 



oro innan operationen jämfört med de andra tre 
grupperna samt var mindre oroliga vid sövning 
jämfört med kontroll och föräldrargruppen.  

Zeev N. Mfl.  

 ett rutinmässigt 
förberedelseprogram för barn som ska 
genomgå operation. 

al 
erbal 

 samt 

rationen, och 
vid separationen från föräldrarna i operationssalen.  

1998. 
Att ta reda på om ett utökat psykologisk
inriktat förberedelseprogram är mer 
effektivt än

Barnen delades in i tre grupper. Grupp 1 fick verb
information och en kort rundtur, grupp 2 fick v
information, rundtur och se en tecknad film om ett 
barn som genomgår en operation, grupp 3 fick 
verbal information, rundtur, se filmen, de fick även 
träffa en barnspecialist och se fotografier av en 
docka som genomgår just deras operation
bekanta sig med materialet.  Resultatet visade att 
barn som fick det mest omfattande 
förberedelseprogrammet visade lägre oro direkt 
efter interventionen, i väntan på ope

 

 

   
 


