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Att sövas I samband med operation är en av de mest stressande situationer ett barn kan 
uppleva i samband med sjukhusvård. Tidigare undersökningar har visat att 50-60% av alla 
barn som ska sövas känner stark oro/rädsla inför detta. Oro och rädsla kan göra att barnet inte 
vill samarbeta under själva starten av narkosen vilket vilket kan leda till att man tvingar 
barnet. Barnet kan också få beteendeproblem efter operationen. 
De faktorer som ökar oron hos barn inför narkos är barnet ålder (<4 år), blyghet och 
tillbakadragenhet och tidigare negativa upplevelser i samband med sjukhusvård men även hur 
vi vuxna som är med beter oss. Detta arbete gjordes för att ytterligare belysa denna situation 
utifrån barns, föräldrars och personals perspektiv. Den vanligaste förekommande operationen 
som genomförs på barn mellan ålder 3 och 6 år är någon form av öron näsa halsoperation. 
Därför studerades dessa barn. Genom att videofilma kunde vi studera situationen från det 
barnen träffade narkossköterskan fram till det att de somnade i operationssalen. Vi kunde 
identifiera situationer och beteenden hos både barn, föräldrar och personal som påverkade 
barnets oro.  
Den första situationen som studerades var hur barnet tog den lugnande medicineringen före 
operation. Barn som tog medicinen motvilligt hade i högre grad varit med om något negativt 
inom sjukvården innan. De visade också tecken på att vara oroliga genom att sitta nära sina 
föräldrar, att inte vilja titta på narkossköterskan när hon kom in och hälsade på barnet. 
Narkossköterskan hade också svårt att få barnet att prata med henne.  
Risken ökade också om föräldrarna pratade mycket med sitt barn och speciellt om de pratade 
om vad som skulle hända.  
Narkossköterskorna förhandlade mera med barn som sen tog sin lugnande medicin ovilligt 
medan hon/han gav mer information till barn som sen tog den villigt. De barn som tog den 
lugnande medicinen ovilligt, fick inte så stor effekt av medicinen vilket ledde till att de i 
högre grad inte ville medverka när man satte den intravenösa nålen eller satte 
andningsmasken på ansiktet. Allt detta gjorde att de somnade oroligare.  
Hälften av barnen fick komma tillbaka till sjukhuset för att leka med narkossaker 14 dagar 
efter operationen. Här visade de barn som tog sin lugnande medicin ovilligt en ökad motvilja 
att närma sig och leka med de narkossaker som fanns. De ville inte heller berätta om vad de 
varit med om. 
Genom att kartlägga och studera olika aspekter av barn och vuxenbeteende innan nedsövning 
och vad som påverkar barns oro kan vi hitta strategier för att minska barns oro och öka deras 
medverkan under narkosstarten. Detta kan leda till bättre omhändertagande och mindre antal 
rädda barn. 
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