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Ágrip 
Bakgrunnur: Fyrirhuguð skurðaðgerð veldur mörgum börnum kvíða. Tengsl hafa fundist á milli kvíða barna 

fyrir aðgerðir og bráðaæsings, verkja og neikvæðra hegðunarbreytinga eftir aðgerð. Fræðsla fyrir aðgerðir 

hefur reynst vel til að draga úr kvíða barna, en takmarkaðar upplýsingar eru um hverskonar fræðsla er 

árangursríkust.  

Markmið: Að leggja mat á gæði rannsókna með tilraunasniði sem athugað hafa áhrif af fræðslu fyrir 

aðgerðir á kvíða og aðrar útkomubreytur sem hafa áhrif á heilsu og vellíðan barna í aðgerðarferlinu  

Rannsóknarsnið: Kerfisbundin fræðileg samantekt. 

Aðferð: Leitað var í gagnagrunnunum MEDLINE/PubMed, CINAHL, PsychInfo og Cochrane Library að 

greinum frá árabilinu janúar 2000 til maí 2015. Rannsóknarspurning var sniðin að PICOS viðmiðunum: 

Hverskonar fræðsla, sem lýst er í tilraunarannsóknum, er árangursrík í að draga úr kvíða/áhyggjum/ótta 

barna á aldrinum 2 - 18 ára og öðrum heilsutengdum útkomubreytum samanborið við aðrar íhlutanir? 

Aðferðafræðileg gæði rannsókna voru metin samkvæmt MAStARI viðmiðum Johanna Briggs Institute 

(JBI) um tilraunarannsóknir og voru greinar sem skoruðu minna en sex stig útilokaðar. Styrkleiki 

rannsókna var metin samkvæmt viðmiðum JBI varðandi gagnreyndar upplýsingar (level 1 - 5) og lagt mat 

á íhlutanir samkvæmt viðmiðum JBI (grade A eða B). Við gerð samantektarinnar var farið eftir PRISMA 

yfirlýsingunni.  

Niðurstöður: 16 rannsóknir af 20 sýndu marktækt lægri kvíða hjá börnum sem fengu fræðslu. Marktæk 

áhrif voru á samvinnu barna við svæfingu og bráðaæsing á vöknun en ekki breytingar á hegðun eftir 

aðgerð. Áhrif á verki gáfu misvísandi niðurstöður. Sex íhlutanir voru árangursríkar; (1) Leikmeðferð (Grade 

A), (2) myndbönd (Grade A), (3) þjálfun með svæfingargrímunni (Grade A), (4) fræðsla til foreldra um 

notkun hugardreifingar (Grade A) , (5) stuðningur fagaðila (Grade A) og (6) fræðsla í gegnum internetið 

(Grade A).  

Ályktun: sex íhlutanir komu fram sem hægt er að mæla með fyrir börn frá tveggja til þriggja ára aldri. 

Mælt er með markvissri fræðslu til foreldra um notkun hugardreifingar við svæfingu og þjálfun með 

svæfingargrímunni. Einnig er mælt með leikmeðferð og fræðslu um aðgerðarferlið í formi myndbands, 

skoðunarferðar eða brúðusýningar. Fyrir unglinga er þörf á fleiri rannsóknum sem athuga gagnsemi 

fræðslu. Fræðsla sérsniðin að þörfum barna og foreldra í gegnum internetið lofar góðu og ættu frekari 

rannsóknir að beinast að gagnsemi slíkrar fræðslu fyrir alla aldurshópa.  
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Abstract 
Background: Many children undergo minor surgery each year and the majority will experience 

perioperative anxiety. Children who are highly anxious in the perioperative period have a significantly 

higher incidence of emergence delirium, pain and maladaptive behavioral changes postoperatively. 

Education about the upcoming surgery can ameliorate perioperative anxiety but what type of educational 

interventions are the most effective remains to be determined. 

Aims and objectives: To identify and critically appraise experimental studies exploring the impact of 

education on childrens perioperative anxiety and other related health outcomes. 

Design: Systematic review.  

Method: A literature search was conducted in MEDLINE/PubMed, CINAHL, Psychinfo and Cochrane 

Library for relevant articles published between january 2000 and may 2015. Using the PICOS acronym 

the question was organised into the following research query: What is the effect of education on childrens 

(2 - 18 years) perioperative anxiety/fear/worries and other health related outcomes compared to other 

interventions conducted in experimental studies? The risk of methodological bias was evaluated using 

quantitative appraisal forms from the Johanna Briggs Institute (JBI). Studies scoring lower than six on the 

MAStARI instrument were excluded from the review. The selected studies were graded according to the 

strength of their evidence according to JBI levels of evidence (Level 1 - 5) and each intervention given a 

grade of recommendation according to JBI (A or B). The PRISMA statement guided the reporting of the 

results.  

Results: 20 eligible studies were identified. 16 of the studies reported significantly lower anxiety scores. 

Significant effects were found on compliance with induction and emergence delirium but not on 

postoperative maladaptive behavioral changes. Results were mixed regarding effects on postoperative 

pain. Six educational interventions were identified; (1) play therapy (Grade A), (2) video modeling (Grade 

A), (3) shaping and exposure with the anaesthesia mask (Grade A), (4) educating parents about 

distracting children (Grade A), (5) support of a health professional (Grade A) and (6) internet based 

education (Grade A).  

Conclusion: Six educational interventions were identified which can be implemented for children from 

two to three years old. Effective interventions are play therapy with video modeling, hospital tours or 

puppet show and educating parents about distraction and shaping and exposure with the anaesthesia 

mask. For adolescents more research is needed to determine effective interventions. Future educational 

interventions should focus on internet based interventions tailored to the specific needs of children and 

parents.  
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1 Inngangur 
Á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH) fara rúmlega 1600 börn á ári í skurðaðgerðir. Þar af eru rúmlega 

þúsund valaðgerðir (Eygló Guðmundsdóttir, Verkefnastjóri Hagdeild/Fjármálasvið LSH, munnleg heimild 

24. ágúst.2015). Margar skurðaðgerðir eru einnig framkvæmdar á einkastofum utan sjúkrahúsa en ekki 

eru til aðgengilegar upplýsingar um heildarfjölda barna sem fara í aðgerðir árlega á Íslandi (Svanhildur 

Þorsteinssdóttir, verkefnastjóri hjá Landlæknisembættinu, munnleg heimild, 07. ágúst 2015). Oftast er um 

minniháttar aðgerðir á hálsi, nefi, eyrum, augum, þvagfærum eða meltingarfærum að ræða. Legutími fyrir 

og eftir aðgerðir hefur styst og oft er um svokallaðar dagaðgerðir að ræða þar sem börnin koma inn að 

morgni aðgerðardags og útskrifast heim samdægurs. Stytting legutíma leggur meiri ábyrgð í hendur 

foreldra í að undirbúa barnið fyrir aðgerð og umönnun barnsins eftir aðgerð. Fyrirhuguð aðgerð getur 

valdið kvíða hjá börnum. Kvíði barna fyrir aðgerð einkennist af óvissu og áhyggjum fyrir því sem 

framundan er, sérstaklega að verða fyrir skaða (Wennström, Hallberg og Bergh, 2008; Wilson, Megel, 

Enenbach og Carlson, 2010; Wollin ofl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt að yfir 80% unglinga eru kvíðin fyrir 

aðgerð og allt að 65% barna (Davidson ofl., 2006; Fortier, Martin, Chorney, Mayes og Kain, 2011b; Kain, 

Mayes, O´Connor og Cicchetti, 1996b). Kvíðin eykst jafnt og þétt fram að aðgerð og nær hámarki við 

svæfingu (Fortier, Del Rosario, Martin og Kain, 2010a; Fortier ofl., 2011b). Komið getur fyrir að börn eru 

það hrædd við svæfinguna sjálfa að þau missi þvag (Fortier og Kain, 2014). Kvíði barna fyrir 

skurðaðgerðir hefur ekki verið kannaður sérstaklega hérlendis, en gera má ráð fyrir að um sambærilegar 

tölur sé að ræða og hjá öðrum vestrænum þjóðum.  

Á fyrri helmingi síðustu aldar varð vitundarvakning varðandi neikvæðar afleiðingar sjúkrahúslegu á 

börn og ljóst var að betur þyrfti að hlúa að sálrænum þörfum þeirra. Rannsóknir bentu til að tengsl væru á 

milli þess þegar erfiðlega gekk að svæfa börn og neikvæðra áhrifa á persónuleika barna eftir aðgerð 

(Wright, Stewart, Finley og Buffet-Jerrott, 2007). Nýlegri rannsóknir hafa leitt í ljós að tengsl eru á milli 

aukins kvíða fyrir aðgerð og aukinar tíðni bráðaæsings, neikvæðra hegðunarbreytinga, meiri 

verkjaupplifunar og meiri verkjalyfjanotkunar eftir aðgerð (Bringuier ofl., 2009; Chieng, Chan, Klainin-

Yobas og He, 2013; Fortier ofl., 2010a; Kain ofl., 2004; Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas og 

McClain, 2006). Ýmsar íhlutanir hafa verið prófaðar til að draga úr kvíða barna fyrir aðgerðir s.s. róandi lyf, 

hugardreifing, að draga úr áreiti á skurðstofu, tónlist, nærvera foreldra, nálarstungur fyrir foreldra og 

stuðningur fagaðila í aðgerðarferlinu. Niðurstöður rannsókna benda til að nærvera foreldra við svæfinguna 

virðist ekki draga marktækt úr kvíða barna, en aðferðir sem virðast hafa áhrif eru fræðsla, nálarstungur 

fyrir foreldra, að draga úr áreiti á skurðstofu og hugardreifing við svæfinguna t.d. trúðar, myndbönd og 

tölvuleikir (Chundamala, Wright og Kemp, 2009; Copanitsanou og Valkeapää, 2013; Kerimoglu, Neuman, 

Paul, Stefanov og Twersky, 2013; Lee ofl., 2012; Manyande, Cyna, Yip, Chooi og Middleton, 2015).  

Fræðsla til barna fyrir aðgerð dregur úr óvissu og gefur börnum færi á að tileikna sér aðferðir til að 

takast á við streituvaldandi aðstæður í sjúkrahúsumhverfinu. Nýlega hafa birst tvær kerfisbundnar 

fræðilegar samantektir sem leitt hafa í ljós að fræðsla til barna sé áhrifarík aðferð til að draga úr kvíða fyrir 

aðgerð (Copanitsanou og Valkeapää, 2013; Perry, Hooper og Masiongale, 2012). Niðurstöður þeirra voru 
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að fræðsla dragi úr kvíða barna, sérstaklega þeirra sem eru eldri en fjögurra til sex ára, en hefði mögulega 

neikvæð áhrif á yngri börn. Mörgum spurningum er þó enn ósvarað, bæði hvað varðar inntak fræðslunar, 

hvaða framsetning á fræðslu og hvaða tímasetning hentar best til að draga úr kvíða. Yfirlitin voru ekki 

tæmandi fyrir þær rannsóknir sem til eru um áhrif af fræðslu til barna fyrir aðgerðir og hvorug athugaði 

áhrif af fræðslu til unglinga fyrir aðgerðir. Að auki hafa bæst við fjöldi rannsókna síðastliðin tvö ár um efnið 

og var því grundvöllur fyrir nýrri kerfisbundinni samantekt á rannsóknum. 

1.1 Skilgreiningar á hugtökum 

1.1.1 Aðgerðarferlið (e. perioperative) 
Aðgerðarferlið tekur til þess tímabils frá því að ákvörðun hefur verið tekin um skurðaðgerð og þar til bata 

hefur verið náð.  

1.1.2 Bjargráðsleiðir (e. coping style) 
Bjargráðsleiðir hafa verið skilgreindar sem það hvernig einstaklingurinn bregst við breytingu á umhverfi, 

vandamáli eða aðstæðum, hvort sem það eru meðfæddar eða lærðar leiðir (Kozier, Erb, Blais, og 

Wilkinson, 1995). Börnum hefur verið skipt í tvo hópa eftir því hvernig þau bregðast við streituvaldandi 

aðstæðum. Annarsvegar eru það börn sem nota virkar aðferðir til að takast á við steituvaldinn t.d. að 

spyrja spurninga, sýna sjúkrahúsumhverfinu áhuga og sækjast eftir tilfinningalegum eða félagslegum 

stuðningi fyrir inngrip. Hinsvegar eru það börn þar sem hugsanir og atferli beinast að því að forðast að 

upplifa streituvaldinn bæði líkamlega, tilfinningalega og vitsmunalega (DeMaso og Snell, 2013). Hægt er 

að kenna börnum gagnlegar bjargráðsleiðir t.d. hugardreifingu, öndunaræfingar, slökun og ímyndun til að 

takast á við sársaukafull og streituvaldandi inngrip á sjúkrahúsum (Powers, 1999; Uman, Chambers, 

McGrath og Kisely, 2010).  

1.1.3 Bráðaæsingur (e. emergence delirium) 
Bráðaæsingur er tímabundið ástand eftir svæfingu sem einkennist af miklum óróleika þar sem ekki er 

hægt að ná sambandi við barnið. Það sýnir ekki samvinnu, grætur óstjórnlega, sparkar og lemur frá sér og 

bregst ekki við róandi aðferðum (Reduque og Verghese, 2012). Ekki er nákvæmlega þekkt hvað orsakar 

bráðaæsing en orsakir eru taldar vera sambland af undirliggjandi skapferli barnsins, ungum aldri, kvíða 

fyrir aðgerð, notkun stuttverkandi svæfingargasa, tegund aðgerðar, að barnið vaknar of snöggt upp af 

svæfingunni og verkjum eftir aðgerð. Börn sem fara í aðgerðir á hálsi, nefi, eyrum eða augum, börn á 

aldrinum tveggja til fimm ára og börn sem eru tilfinningarík, hvatvís og lítið félagslynd eru líklegri til að 

vakna upp með bráðaæsing eftir aðgerð (Kain ofl., 2004; Reduque og Verghese, 2012). 

1.1.4 Börn 
Þegar talað er um börn er átt við börn frá 2 - 18 ára. Þegar rætt er um forskólabörn, er átt við börn frá 2 – 

5 ára. Skólabörn á við 6 - 12 ára gömul börn og unglingar á við um börn á aldrinum 13 – 18 ára.  
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1.1.5 Fyrirmyndir (e. modeling) 
Að læra af fyrirmyndum byggir á kenningum um félagsmótun þar sem börn læra viðeigandi færni með því 

að horfa á aðra framkvæma tiltekna athöfn. Fyrirmyndir geta verið foreldrar, jafnaldrar eða jafnvel 

skáldaðar persónur. Hugtakið byggir á kenningu Bandura um trú á eigin getu (e. self-efficacy) en það 

hefur verið skilgreint sem trú einstaklinga á eigin getu til að skipuleggja og framkvæma þá athöfn sem þarf 

til að ná tilteknum árangri (Bandura, 1997). Það að horfa á fyrirmynd takast á við erfiðar aðstæður á 

árangursríkan hátt getur eflt trú barnsins á eigin getu til að takast á við sömu eða svipaðar aðstæður.  

1.1.6 Hugardreifing (e. distraction) 
Flestir rannsakendur skilgreina hugardreifingu sem það að beina athygli barnsins frá sársaukanum eða 

kvíðavekjandi áreiti, að einhverju ánægjulegu (Jaaniste ofl., 2007; Koller og Goldman, 2012). Koller og 

Goldaman (2011) gera ennfremur greinarmun á virkri og óvirkri hugardreifingu. Virk hugardreifing  stuðlar 

að þátttöku barnsins í einhverju verkefni t.d. tölvuleik, öndunaræfingum og virkjun ímyndunaraflsins (e. 

guided imagery) en óvirk hugardreifing felur í sér að horfa eða hlusta án þess að taka þátt eins og að 

hlusta á tónlist eða horfa á sjónvarp.  

1.1.7 Kvíði (e. anxiety), áhyggjur (e. worries), ótti (e. fear) 
Kvíði, áhyggur og ótti eru náskyld hugtök og ekki er til samræmd skilgreining á því hvernig beri að 

aðgreina hugtökin. Ótti og kvíði eru náttúruleg líkamleg og sálræn viðbrögð sem koma upp þegar 

einstaklingur stendur frammi fyrir hættulegum, streituvekjandi eða ókunnuglegum aðstæðum. Ótti er 

sértækari en kvíði þ.e. eitthvað tiltekið ógnar einstaklingnum og veldur ótta. Kvíði er hinsvegar almennari 

vanlíðan gagnvart einhverju óskilgreindu og erfiðara að henda reiður á hvað veldur (Wade og Tavris, 

1993). Kvíði hefur verið skilgreindur sem flókin viðbrögð sem eru samsett af tilfinningalegum, 

líffræðilegum, atferlislegum og vitrænum viðbrögðum (Wade og Tavris, 1993). Áhyggjur hafa verið 

skilgreindar sem vitsmunalegur hluti kvíðans þ.e. hugsanir og ímyndanir sem tengjast mögulegri neikvæðri 

útkomu (Silverman, La Greca og Wasserstein, 1995). Kvíði fyrir aðgerð hefur verið skilgreindur af 

Spielberger sem flókið sambland af ótta og áhyggjum fyrir því sem framundan er, oft ásamt líkamlegum 

einkennum (Bringuier ofl., 2009). Marktæk tengsl hafa fundist milli áhyggjuhugsana og kvíða en stelpur 

segja frekar frá áhyggjum en strákar (Silverman ofl., 1995). Aftur móti virðist ekki vera kynjamunur þegar 

mældur er kvíði hjá börnum fyrir aðgerð (Kain, Mayes, Weisman og Hofstadter, 2000). 

1.1.8 Kvíðatengd hegðun (e. behavioral anxiety) 
Engin ein skilgreining er til á kvíðatengdri hegðun hjá börnum, en margskonar hegðun hjá börnum getur 

endurspeglað kvíða/ótta/hræðslu/áhyggjur s.s. grátur, öskur, mótmæli, berjast á móti og draga sig í hlé 

(Kain ofl., 1997). Nokkur mælitæki hafa verið þróuð til að meta og kvarða kvíðatengda hegðun s.s.  

“modified - Yale Preoperative Anxiety Scale” (m-YPAS) og “Childrens Emotional Manifestation Scale” 

(CEMS) og byggja þau á mati á virkni barnsins, sem og tilfinningalegri og munnlegri tjáningu.  
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1.1.9 Leikmeðferð (e. therapeutic play) 
Leikmeðferð hefur verið  skilgreind sem skipulagðar athafnir, hannaðar m.t.t. aldurs, vitsmunaþroska og 

heilsufars, sem stuðlar að sállíkamlegri vellíðan barna á sjúkrahúsum (Li og Lopez, 2008). Þessi 

skilgreining er mjög víðtæk og eru til fjölmargar útfærslur á leikmeðferð sem notaðar eru til að draga úr 

kvíða barna á sjúkrahúsum. Í erlendum greinum er ýmist rætt um “therapeutic play” eða “role-play” og 

skilin þar á milli ekki skýr. Í þessari samantekt verður stuðst við tvennskonar skilgreiningar til að aðgreina 

þá leikmeðferð sem boðið er upp á fyrir börn fyrir aðgerðir. Annars vegar er það leikmeðferð þar sem 

barnið fær að handleika hluti tengda aðgerð og svæfingu s.s. svæfingargrímuna, æðaleggi (án nálar), 

hárnet ofl. Hins vegar er það leikmeðferð með dúkku í fullri stærð þar sem fagaðili sýnir barninu hvernig 

hinir ýmsu hlutir eru settir á s.s. súrefnismettunarmælir, blóðþrýstingsmælir, rafskaut, svæfingargríma ofl. 

Barninu gefst svo færi á að prófa sjálf á dúkkunni. Leikmeðferð gefur barninu tækifæri á að kynnast 

framandi hlutum sjúkrahúsumhverfisins og draga þannig úr ótta og kvíða. Leikmeðferðin getur opnað á 

spurningar og barnið fær tækifæri til að tjá sig um áhyggjur sínar í gegnum leik undir leiðsögn fagaðila.  

1.1.10 Leikmeðferðarsérfræðingur (e. child life specialist) 
Leikmeðferðarsérfræðingur er sérmenntaður aðili sem vinnur með börnum og fjölskyldum í þeim tilgangi 

að stuðla að vellíðan þeirra á sjúkrahúsum. Hann stuðlar að árangursríkum bjargráðum barna í gegnum 

leik, tjáningu og með sálrænum undirbúningi og dregur þannig úr neikvæðum áhrifum sjúkrahúsinnlagnar, 

ásamt því að veita fjölskyldum tilfinningalegann stuðning í krefjandi aðstæðum (Committee on Hospital 

Care and Child Life Council, 2014). 

1.1.11 Mótun og aðlögun (e. shaping and exposure) 
Mótun (e. shaping) og aðlögun (e. exposure) eiga rætur að rekja til atferlismeðferðar og hafa þessar 

aðferðir m.a. verið notaðar til að draga úr fælni og auka meðferðarheldni hjá börnum (Mathews, Hodson, 

Crist og LaRoche, 1992; Shabani og Fisher, 2006). Mótun er það þegar reynt er að móta nýja hegðun eða 

atferli hjá einstaklingum með því að fara með þeim í gegnum það sem á að læra skref fyrir skref. Aðlögun 

er það að meðferðaraðili fer með einstakling í þær aðstæður sem eru ógnvekjandi þannig að 

einstaklingurinn skynji eða læri að það stafi engin raunveruleg ógn af aðstæðunum (Wade og Tavris, 

1993). Mótun og aðlögun hefur þann tilgang að þjálfa barnið í að venjast svæfingargrímunni og draga úr 

kvíða og stuðla þannig að því að barnið verði samvinnufúsara þegar kemur að svæfingunni.  

1.1.12 Hegðunarbreytingar eftir aðgerð (e. postoperative maladaptive behavior) 
Engin ein skilgreining er á neikvæðum hegðunarbreytingum eftir aðgerð. Neikvæðar breytingar á hegðun 

eru óæskilegar breytingar sem verða á hegðun barna eftir skurðaðgerðir sem trufla daglegt líf. Lagt er mat 

á neikvæðar hegðunarbreytingar m.þ.a. að leggja spurningalista fyrir foreldra um hvort tiltekin hegðun sé 

til staðar í meiri mæli en áður. Algengast er að nota mælitækið “Post Hospitalization Behavior 

Questionnaire” (PHBQ). Neikvæðar breytingar á hegðun geta m.a. verið svefnörðugleikar, aðskilnaðar-

kvíði, lítil matarlyst, áhugaleysi og skapofsaköst. 
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1.2 Fræðilegur bakgrunnur 

1.2.1 Algengi kvíða fyrir aðgerð   
Fyrirhuguð aðgerð getur valdið kvíða hjá börnum. Birtingarmyndir kvíðans geta verið vitsmunalegar, 

tilfinningalegar, líkamlegar og atferlislegar. Kvíði barna fyrir aðgerð getur einkennst af óvissu og áhyggjum 

af því sem framundan er, sérstaklega að verða fyrir skaða (Wilson ofl., Wollin ofl., 2004). Tilfinningaleg 

viðbrögð geta verið hræðsla og reiði (Wilson ofl., 2010), líkamleg einkenni geta verið hnútur í maga og 

hraður hjartsláttur (Wade og Tavris, 1993) og áhrif á atferli geta verið að berjast um, draga sig í hlé, fela 

sig eða gráta (Kain ofl., 1997). Rannsóknir hafa sýnt að allt að 65% barna eru kvíðin fyrir aðgerð 

(Davidson ofl., 2006; Kain ofl., 1996b). Kvíðinn eykst jafnt og þétt fram að aðgerð og nær hámarki við 

svæfinguna. Eftir aðgerð minnkar kvíðinn eftir því sem fjær dregur aðgerð (Fortier ofl., 2010a; Fortier ofl., 

2011). Flestar rannsóknir, bæði eigindlegar og megindlegar hafa kannað kvíða hjá börnum fram að 12 ára 

aldri. Mjög fáar rannsóknir hafa kannað algengi kvíða hjá unglingum og hvaða þættir í aðgerðarferlinu 

valdi þeim helst kvíða. Í einni rannsókn sem byggði á úrtaki 59 unglinga á aldrinum 11 – 18 ára kom fram 

að yfir 80% þeirra voru kvíðin fyrir aðgerð (Fortier ofl., 2011). Möguleg orsök þess að talsverður munur 

mælist á algengi kvíða hjá börnum og unglingum er ólík mælitæki. Rannsóknir á kvíða barna yngri en 12 

ára byggja á mati á kvíðatengdri hegðun með mælitækinu m-YPAS meðan tölur um kvíða unglinga byggja 

á sjálfsmati unglinganna mælt með “Visual Analogue Scale” (VAS). Mögulega eru mælingar á kvíða yngri 

barna vanmat þar sem einungis er mæld hegðun en ekki innri líðan og samsvörun þar á milli ekki 

fullkomin. Sérstaklega á þetta við hjá eldri skólabörnum sem vegna félagslegra væntinga eru ólíklegri til 

að sýna kvíðatengda hegðun. Tölurnar yfir kvíða unglinga byggja á því að kvíði var skilgreindur > 25 mm á 

VAS kvarðanum (Fortier ofl., 2011). Þessi skilgreining byggði á samanburði við “State Trait Anxiety 

Inventory” (STAI), sem er vel viðurkennt kvíðamatstæki og byggði á mati á kvíða fullorðinna (Kindler, 

Harms, Amsler, Ihde-Scholl og Scheidegger, 2000). Önnur rannsókn skilgreindi mikinn kvíða hjá börnum á 

aldrinum 7 – 16 ára sem > 30 mm á VAS kvarðanum og byggði það á samanburði við m-YPAS mælitækið 

(Bringuier ofl., 2009). Í þeirri rannsókn voru 30 mm mörkin talin vera klínískt marktækur kvíði með 78% 

næmni og 67% sértækni. Með því að lækka mörkin niður í 25 mm í rannsókn Kindler ofl. (2000), jukust 

líkur á falskt jákvæðri kvíðagreiningu í 35,1%. Algengi kvíða getur því sveiflast eftir því hvaða mælitæki og 

viðmiðunarmörk eru notuð.  

1.2.2 Afleiðingar kvíða í aðgerðarferlinu 
Mikill kvíði barna fyrir aðgerð minnkar líkur á að börn séu samvinnuþýð við svæfingu og auknar líkur eru á 

að beita þurfi þau þvingunum. Tengls hafa fundist milli aukins kvíða og aukins bráðaæsings á vöknun, 

hegðunarbreytinga, meiri verkjaupplifunar og meiri verkjalyfjanotkunar eftir aðgerð (Bringuier, 2009; 

Chieng ofl., 2013; Fortier ofl., 2010a; Kain ofl., 2004; Kain ofl., 2006; Power, Howard, Wade og Franck, 

2012). Börn sem eru mjög kvíðin við svæfingu eru meira en þrisvar sinnum líklegri til að sýna breytingar á 

hegðun eftir aðgerð (Kain, Wang, Mayes, Caramico og Hofstdter, 1999). Um 45 - 80% barna sýna 

breytingar á hegðun fyrstu tvo dagana eftir aðgerð, 23 – 50% barna sýna breytingar á hegðun allt að 2 - 4 
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vikum eftir aðgerð, um 20% allt að 6 mánuðum eftir aðgerð og 7,3% allt að ári eftir aðgerð (Fortier, Del 

Rosario, Rosenbaum og Kain, 2010b; Kain ofl., 1996b; Kain ofl., 1999; Power ofl., 2012). Algengustu 

breytingar á hegðun eru áhugaleysi, barnið dregur sig í hlé, aðskilnaðarkvíði, svefnvandamál, óhlýðni, 

skapofsaköst, næturvæta, hræðsla við lækna, næringarvandamál og almennur kvíði (Fortier ofl., 2010b; 

Kain ofl., 2006b; Kain ofl., 1999). Breytingar á hegðun eftir aðgerð tengjast þó ekki bara kvíða fyrir aðgerð 

heldur eru sterk tengsl við verki eftir aðgerð og tegund aðgerðar (Fortier ofl., 2010b; Kain ofl., 1999). Í 

rannsókn Kain ofl. (1999) kom í ljós að þvagfæraaðgerðir höfðu mest tengsl við breytingar á hegðun 

meðan rörísetning hafði minnst tengls. Rannsóknir á afleiðingum kvíða byggja flestar á úrtaki barna yngri 

en 12 ára, en skortur er á rannsóknum sem kanna afleiðingar kvíða hjá unglingum. Rannsóknir á 

tengslum kvíða við útkomubreytur eru ekki byggðar á sönnu tilraunasniði og því er ekki hægt að draga 

ályktun um orsök og afleiðingu.  

1.2.3 Einkenni sem hafa tengsl við kvíða barna í aðgerðarferlinu 
Yngri börn, börn sem eru tilfinningarík, hvatvís og lítið félagslynd og börn með undirliggjandi kvíða eða 

þunglyndi er hættara er við að fá kvíða fyrir aðgerð og sýna einkenni um bráðaæsing og neikvæðar 

breytingar á hegðun eftir aðgerð (Davidsson ofl., 2006; Fortier ofl., 2010a; Fortier ofl., 2010b; Kain ofl., 

2004; Kain ofl., 1999). Börn á aldrinum eins til fjögurra ára eru líklegust til að sýna hræðslu og neikvæðar 

breytingar á hegðun eftir aðgerð (Kain ofl., 1996b). Eins hefur neikvæð fyrri reynslu barna af innlögnum 

sýnt aukin tengls við kvíða barna fyrir aðgerð (Davidson ofl., 2006; Kain ofl., 1996b). Áhrifaþættir á kvíða 

unglinga fyrir aðgerð hafa verið minna rannsakaðir en tengsl hafa fundist á milli undirliggjandi kvíða, 

þunglyndis og líkamlegra kvíðaeinkenna hjá unglingum og aukins kvíða fyrir aðgerð (Fortier ofl., 2011).  

1.2.4 Tengls á milli kvíða barna og kvíða foreldra 
Foreldrar geta verið mjög kvíðnir þegar barn þeirra þarf að gangast undir aðgerð (Shirley, Thompson, 

Kenward og Johnston, 1998). Jákvæð tengls hafa fundist á milli kvíða barna fyrir aðgerð og kvíða foreldra 

(Bringuier ofl., 2009; Davidson ofl., 2006; Fortier ofl., 2010a; Kain ofl., 2004). Ljóst er að börn og foreldrar 

eru mjög næm á líðan hvors annars hvort sem það er í gegnum yrt eða óyrt tjáskipti. Rannsóknir hafa sýnt 

að ákveðin samskiptamynstur fullorðinna geta haft áhrif á kvíða barna í streituvekjandi aðstæðum. 

Samskipti sem hafa jákvæð tengls við notkun barna á bjargráðsleiðum og neikvæð tengls við kvíða eru 

samhyggð, notkun hugardreifingar og kímnigáfu og að hvetja barnið í að nota bjargráðsleiðir. Fundist hafa 

tengsl við notkun huggunar hjá foreldrum og aukins kvíða hjá börnum (Chorney ofl., 2009). Huggun virðist 

ekki koma af stað kvíða en ef börn eru farin að sýna kvíðatengda hegðun eru meiri líkur á að sú hegðun 

haldi áfram ef foreldrar nota huggun í samskiptum s.s. “þetta er að verða búið” (Chorney, Tan og Kain, 

2013). Möguleg skýring á þessu er að börn túlki huggun frá foreldrum sem merki um ótta (McMurtry, 

Chambers, McGrath og Asp, 2010). Mögulegt er að kenna heilbrigðisstarfsfólki samskipti sem stuðla að 

því að draga úr kvíða og auka notkun bjargráðsleiða hjá börnum í aðgerðarferlinu en hvort það hafi áhrif á 

kvíða barnanna er hinsvegar ósvarað (Martin ofl., 2011). Mögulegt er að hafa áhrif á kvíða barna m.þ.a. 

draga úr kvíða foreldra. Fræðsla og nálarstungur hafa reynst vel til að draga úr kvíða foreldra í 
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aðgerðarferlinu (Cassady, Wysocki, Miller, Cancel og Izenberg, 1999; Wang, Maranets, Weinberg, 

Caldwell-Andrews og Kain, 2004). Mæður sem fengu nálarstungur 30 mínútum fyrir aðgerð voru með 

marktækt lægri kvíða en samanburðarhópur sem ekki fékk nálarstungur og börn þeirra mæðra sem fengu 

nálarstungur voru með marktækt lægri kvíða við svæfinguna (Wang ofl., 2004).  

1.2.5 Undirbúningur barna fyrir aðgerðir í sögulegu samhengi 
Um miðbik síðustu aldar var byrjað að athuga áhrif af sálrænum undirbúningi barna fyrir aðgerðir og 

nærveru foreldra. Börn sem fengu slíkan undirbúning sýndu meiri samvinnu við streituvaldandi aðstæður, 

voru í minna tilfinningalegu uppnámi og voru með færri neikvæðar breytingar á hegðun eftir aðgerð 

(Vistainer og Wolfer, 1975). Í fyrstu snerist undirbúningur barna um að veita upplýsingar, hvetja til 

tilfinningalegrar tjáningar og byggja upp traust á milli barnsins og heilbrigðisstarfsfólks. Upp úr 1970 var 

áherslan á fyrirmyndir í gegnum myndbönd og brúðusýningar og að kenna bjargráðsleiðir. Upp úr 1980 

koma leikmeðferðarsérfræðingar til sögunar og upp úr 1990 er um helmingur sjúkrahúsa í Bandaríkjunum 

komin með sértækan undirbúning s.s. myndbönd og kennslu bjargráðsleiða til að draga úr kvíða barna 

fyrir aðgerðir (O´Byrne ofl., 1997; Wright ofl., 2007). Könnun sem framkvæmd var í Bandaríkjunum árið 

1997 sýndi að 87% sjúkrahúsa væru enn með skoðunarferð um sjúkrahúsið þó að það hefði ekki sýnt sig 

að vera gagnleg fræðsluaðferð samkvæmt rannsóknum og að fleiri sjúkrahús notuðu leikmeðferð frekar 

en fyrirmyndir og kennslu bjargráðsleiða sem höfðu sýnt sig í rannsóknum að vera gagnlegri 

fræðsluaðferðir (O´Byrne ofl., 1997). Eftir aldamótin sýna kannanir að dregið hefur úr umfangi sálræns 

undirbúnings barna fyrir aðgerðir (Fortier og Kain, 2014). Undirbúningurinn er styttri og oft veittur á 

aðgerðardegi en ekki nokkrum dögum fyrir aðgerð eins og áður tíðkaðist. Helgast þetta líklegast af 

minnkandi fjárhag sjúkrahúsana og auknu álagi í heilbrigðiskerfinu. Ein rannsókn leiddi í ljós að 

hjúkrunarfræðingar, skurðlæknar og svæfingarlæknar eyddu að meðaltali innan við 6 mínútum hver með 

fjölskyldum í biðrými fyrir aðgerð þrátt fyrir að fjölskyldur biðu þar að meðaltali í 45 mínútur (Kain ofl., 

2009).  

1.2.6 Íhlutanir sem hafa áhrif á kvíða barna fyrir aðgerð 
Aðferðir sem reyndar hafa verið til að draga úr kvíða barna fyrir aðgerð eru fræðsla og upplýsingagjöf, 

atferlismeðferð, róandi lyfjagjöf, hugardreifing, dáleiðsla, að minnka áreiti á skurðstofu, tónlist, nærvera 

foreldra, íhlutanir fyrir foreldra s.s. nálarstungur og  stuðningur fagaðila í aðgerðarferlinu (Chundamala ofl., 

2009; Copanitsanou og Valkeapää, 2013; Cox, Nemish, Ewen og Crowe, 2006; Perry ofl., 2012; 

Manyande ofl., 2015; Wright ofl., 2007). Niðurstöður rannsókna benda til að nærvera foreldra virðist ekki 

draga marktækt úr kvíða barna við svæfingu, en aðferðir sem virðast hafa áhrif eru nálarstungur fyrir 

foreldra, að minnka áreiti á skurðstofu, fræðsla til barna og markviss notkun hugardreifingar við svæfingu 

t.d. trúðar, myndbönd og tölvuleikir (Chundamala ofl., 2009; Copanitsanou og Valkeapää, 2013; Kerimoglu 

ofl., 2013; Lee ofl., 2012; Manyande ofl., 2015; Perry ofl., 2012).  

Hvort foreldrar eigi að vera viðstaddir svæfinguna hefur verið umdeilt. Mikill munur er á milli landa hvort 

foreldrum sé leyft að vera viðstaddir. Í sumum löndum fá foreldrar ekki að vera viðstaddir en í öðrum er 
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það talin sjálfsagður hluti af heildrænni fjölskyldumiðaðri heilbrigðisþjónustu (Rosenbaum, Kain, Larsson, 

Lönnqvist og Wolf, 2009). Endurteknar tilraunarannsóknir með slembiskiptingu hafa ekki sýnt fram á að 

nærvera foreldra dragi úr kvíðatengdri hegðun barna (Cox ofl., 2006). Hinsvegar hafa rannsóknir þar sem 

ekki var slembiskipt, heldur völdu foreldrar hvort þeir væru viðstaddir, sýnt jákvæð kvíðalækkandi áhrif á 

börn (Wright ofl., 2007). Tilfinningalegt ástand foreldra við svæfinguna og samskipti milli foreldra og barns 

geta haft áhrif í þessu samhengi (Chorney ofl., 2009; Chorney ofl., 2013). Nærvera foreldra eingöngu er 

líklega ekki nægjanleg til að draga úr kvíða heldur skiptir máli að foreldrar séu sjálfir rólegir og beiti 

árangursríkum aðferðum til að draga úr kvíðatengdri hegðun barna. Eitt að því sem vekur mestan kvíða 

sérstaklega hjá yngri börnum er aðskilnaður frá foreldrum og því er æskilegast ef foreldrar geta verið 

viðstaddir þar til barnið hefur verið svæft. Kannanir hafa sýnt að flestir foreldrar vilja vera til staðar þegar 

börnin eru svæfð og finnst það gagnlegt fyrir börnin (Wright ofl., 2007).  

Notkun midazolams til lyfjaforgjafar, dregur úr kvíða barna við aðskilnað frá foreldrum og við 

svæfinguna og hefur lítil áhrif á bataferli eftir aðgerð. Ekki eru nægjanlegar sannanir fyrir því hvort það hafi 

áhrif á breytingar á hegðun eftir aðgerð (Cox ofl., 2006). Notkun midazolams er umdeild og hafa sumir 

svæfingarlæknir alveg horfið frá því að nota það, meðan aðrir mæla með notkun þess í völdum tilvikum 

(Rosenbaum ofl., 2009). Almennt hefur mikið dregið úr notkun þess fyrir aðgerðir bæði vegna þess að 

hægt er að draga úr kvíða meirihluta barna með fræðslu og með því að skapa umhverfi sem er barnvænt 

og eins hefur midazolam aukaverkanir s.s. öndunarslævingu og getur valdið öfugum áhrifum eða æsingi 

hjá hvatvísum börnum (Finley, Stewart, Bufett-Jerott, Wright og Millington, 2006). Midazolam veldur 

minnisleysi og er því oft haldið fram að það sé einn af ávinningum lyfsins þar sem barnið man þá ekki eftir 

atburðinum sem olli streitu. Hinsvegar er umdeilt hversu gagnlegt þetta minnislyeis sé. Börn hafa vaknað 

upp eftir aðgerð og ekki munað eftir að þau voru að fara í aðgerð sem getur valdið þeim auknum kvíða og 

æsingi á vöknun (Wright ofl., 2007).  

1.2.7 Áhrif fræðslu fyrir aðgerð á kvíða barna  
Rannsóknir benda til að fræðsla dragi úr kvíða barna fyrir aðgerðir (Copanitsanou og Valkeapää, 2013; 

Perry ofl., 2012). Fræðsla hefur ýmsa kosti fram yfir aðrar íhlutanir sem miðast að því að draga úr kvíða 

fyrir aðgerðir. Fræðsla hjálpar börnum að aðskilja ímyndun frá raunveruleika, skapar traust, dregur úr 

óvissu og eykur trú barna á að þau geti tekist á við streituvaldandi aðstæður (Jaaniste, Hayes og Von 

Baeyer, 2007). Börnin geta svo nýtt það sem þau hafa lært til að takast á við nýjar kvíðavekjandi 

aðstæður. Kannanir hafa sýnt að flest börn vilja fá fræðslu og upplýsingar fyrir aðgerð (Fortier ofl., 2009). 

Mikilvægt er að inntak fræðslunar og framsetningin sé byggð á gagnreyndum upplýsingum svo 

raunverulegur ávinningur sé af fræðslunni á heilsu og velferð.  

Það er margt sem vekur kvíða og hræðslu hjá börnum fyrir aðgerð. Þau óttast ókunnugt umhverfi og 

aðstæður, að vita ekki hvað er framundan og hvers ætlast sé til af þeim. Þau kvíða því að upplifa 

sársauka, að verða fyrir skaða eða deyja. Nálar eru þeim sérstaklega ógnvekjandi. Þau óttast einnig 

aðskilnað við foreldra og að vera skilin eftir ein. Þau eru hrædd við að hafa ekki stjórn á aðstæðum og að 
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missa sjálfsákvarðanarétt og fyrri færni (Wennström ofl., 2008; Wilson ofl., 2010; Wollin ofl., 2004). Börn 

hafa þörf fyrir upplýsingar því þau eiga erfitt með að ímynda sér hvað muni gerast og það sem þau 

ímynda sér er oft meira ógnvekjandi en raunveruleikinn. Þau reyna að ná stjórn á óvissunni m.þ.a. spyrja 

spurninga (Wennström ofl., 2008; Wollin ofl., 2004). Því kvíðnari sem börnin eru því meiri þörf hafa þau 

fyrir upplýsingar (Fortier ofl., 2009). Þegar börn eru hrædd leita þau eftir öryggi og huggun hjá foreldrum 

(Wilson ofl., 2010). Þættir sem draga úr kvíða barna, að sögn foreldra, er að heilbrigðisstarfsfólk tali beint 

við barnið, sé vingjarnlegt, veiti hugardreifingu og útskýringar (Wollin ofl., 2004).  

Rannsóknir benda til að börnum gagnist nákvæm lýsing á því hvernig hlutirnir fara fram skref fyrir skref 

(e. procedural information) en jafnframt lýsing á því hvað þau muni skynja (e. sensory information) s.s. 

hljóð, lykt og sársauka (Suls og Wan 1989; Jaaniste ofl., 2007). Upplýsingagjöf er þó ekki án vandkvæða 

því hún getur valdið auknum kvíða hjá börnum ef þau skynja það sem framundan er sem ógnvekjandi og 

óumflýjanlegar aðstæður sem þau geta ekki tekist á við. Því er mikilvægt að upplýsingum fylgi aðferðir 

eða bjargráðsleiðir sem barnið getur nýtt sér til að takast á við aðstæður (Jaaniste ofl., 2007).  

Það er mjög margt sem börn vilja vita fyrir innlögn á sjúkrahús og fyrirhugaða aðgerð. Hægt er að 

flokka þessa þætti í almenna og sértæka þætti varðandi aðgerð og svæfingu. Upplýsingar sem börn vilja 

fá eru; a) tímasetningar, þ.e. hversu langan tíma hlutirnir taka, b) upplýsingar tengdar líðan, sérstaklega 

hvort þau muni upplifa verki, mögulegum fylgikvillum aðgerðar, og hvort hætta sé á að þau vakni upp í 

aðgerðinni, c) möguleika á afþreyingu á sjúkrahúsinu og d) upplýsingar um nærveru foreldra þ.e. hvort að 

foreldrar verði hjá þeim allan tímann (Smith and Callery 2005; Fortier ofl., 2009; Buckley and Savage 

2010; Gordon ofl., 2011; Wennström ofl., 2008). Í rannsókn  Fortier ofl. (2009) kom ennfremur fram að 

engin tengsl voru milli kyns, aldurs og skapferlis og þörfinni fyrir upplýsingar, nema að yngri börn vildu vita 

meira um hvernig sjúkrahúsumhverfið liti út. Börn sem höfðu fyrri reynslu af aðgerðum og sjúkrahúsdvöl 

höfðu jafn mikla þörf fyrir upplýsingar og börn sem höfðu enga fyrri reynslu. Börn með fyrri reynslu af 

sjúkrahúsdvöl, búa yfir sértækri vitneskju um sjúkrahúsumhverfið og reyna að tengja hana við núverandi 

reynslu (Wennström ofl., 2008; Wilson ofl., 2010). Rannsókn sem kannaði áhrif af leikmeðferð á kvíða 

barna benti til að börn sem höfðu fyrri reynslu af sjúkrahúsdvöl voru með marktækt meiri kvíða ef þau 

fengu leikmeðferð samanborði við engan sértækan undirbúning (Kain, Mayes og Caramico, 1996a). Þó 

ber að varast að draga of miklar ályktanir af þeim niðurstöðum því ekki var slembiskipt í hópa heldur völdu 

fjölskyldur sjálfar hvort þær þáðu leikmeðferð eða ekki. Hins vegar sýnir rannsóknin að fræðsla til barna er 

flókið fyrirbæri og ekki hægt að gera ráð fyrir að fræðsla dragi úr kvíða hjá öllum börnum. 

Ýmsar leiðir hafa verið reyndar varðandi framsetningu fræðslu og sýna flestar rannsóknir að fræðsla í 

hvaða formi sem er hefur kvíðalækkandi áhrif samanborið við enga fræðslu eða almenna upplýsingagjöf 

(Copanitsanou og Valkeapää, 2013; Perry ofl., 2012). Þó hafa ekki allar rannsóknir sýnt marktæk 

kvíðalækkandi áhrif sérstaklega hjá börnum yngri en fjögurra til sex ára. Hjá börnum yngri en fjögurra ára 

ára jókst kvíði meira við svæfingu hjá þeim sem fengu sértækan undirbúning fyrir aðgerð (Kain ofl., 1996a; 

Margolis ofl., 1998). Fræðsluaðferðir sem dregið hafa úr kvíða barna eru leikmeðferð ásamt upplýsingum 

um aðgerðarferlið í formi skoðunarferðar um sjúkrahúsið, brúðusýningar, myndbands eða ljósmynda af 
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aðgerðarferlinu (Edwinson, Arnbjörnsson og Ekman, 1988; Ellerton og Merriam, 1994; Kain ofl., 1996a; 

Johnson og Stockdale, 1975; Lynch, 1994; Zhar, 1998; Pinto og Hollandsworth, 1989). Vísbendingar eru 

um að leikmeðferð sé gagnlegri en ljósmyndir af aðgerðarferlinu (Demarest, Hooke og Ericksson, 1984) 

og að fyrirmyndir og kennsla bjargráðsleiða sé gagnlegri en skoðunarferð um skurðstofu (Peterson, 

Ridley-Johnson, Tracy og Mullins, 1984). Ekki var marktækur munur á börnum sem fengu gagnvirka bók 

til undirbúnings samanborið við börn sem ekki fengu undirbúning (Margolis ofl. 1998). Flestar eldri 

rannsóknir á áhrifum fræðslu skorti slembiskiptingu í hópa, blindun og réttmæt og áreiðanleg mælitæki á 

útkomubreytur, sem eykur líkur á skekkjum í niðurstöðum. Að mati sérfræðinga í sálfræði er kennsla 

bjargráðsleiða, myndbönd (fyrirmyndir), leikmeðferð og brúðusýning gagnlegustu aðferðirnar við að 

undirbúa börn fyrir aðgerðir, en skoðunarferð um skurðstofu, munnlegar upplýsingar og bæklingar taldar 

hafa minnst áhrif (O´Byrne ofl., 1997).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar varðandi það hvenær best er að veita fræðsluna. Ein rannsókn 

bendir til að tímasetning fræðslunar geti haft áhrif á kvíða barna (Kain ofl., 1996a). Börn eldri en sex ára 

sem fengu fræðslu fimm til sjö dögum fyrir aðgerð sýndu marktækt minni kvíða en börn sem fengu fræðslu 

einum degi fyrir aðgerð Rannsóknin skorti þó slembiskiptingu í hópa eins og áður hefur verið greint frá.  

1.3 Þroski barna 
Þegar undirbúa á fræðslu fyrir börn er nauðsynlegt að taka mið af vitsmunþroska, því hann hefur áhrif á 

hversu nákvæmlega hægt er að útskýra ferlið og hvaða framsetning er hentugust. Það eru ólíkir hlutir sem 

vekja kvíða hjá börnum eftir því á hvaða aldri og þroskastigi þau eru. Hjá forskólabörnum er 

aðskilnaðarkvíði mestur því börn eru háðari foreldrum sínum, því getur nærvera foreldra skipt meira máli á 

þessu aldursskeiði. Börn á forskólaaldri reyna að forðast það sem þau eru hrædd við og hafa takmörkuð 

bjargráð, meðan eldri börn eru móttækilegri fyrir aðferðum til að takast á við streituvalda. Vegna aukins 

vitsmunaþroska eru skólabörn og unglingar meðvitaðri um það sem framundan er og getur kvíði á þeim 

aldri því frekar snúist um hræðslu við svæfinguna og aðgerðina. Þau geta haft áhyggjur af að vakna upp í 

miðri aðgerð, finna fyrir sársauka, verða fyrir skaða eða deyja (Fortier ofl., 2009; Schuster og Ashburn, 

1992).  

Flestar kenningar um vitsmunaþroska barna leggja til að vitsmunaþroski fari í gegnum ákveðin 

aldursskipt stig, þar sem barnið þarf að ná færni á einu stigi áður en það fer yfir á það næsta. Koopman, 

Baars, Chaplin and Zwinderman (2004) settu fram hugmyndaramma um það hvernig börn öðlast skilning 

á sjúkdómum og tengdum hugtökum. Samkvæmt hugmyndarammanum, sem byggir á kenningum Bibace 

og Walsh frá 1978, er hugmyndum barna um veikindi skipt í sjö stig sem miðast við aldurstengdan þroska. 

Hugmyndarammi Bibace og Walsh byggði á kenningum Piaget um vitsmunaþroska og kenningu Heinz 

Werner um skynþrokska. Skynþroski barna færist frá því að vera almennur og óskilgreindur yfir í að vera 

sértækur og flokkaður. Rannsókn Koopman og félaga (2004) bendir til að skilningur barna á veikindum 

fylgi skynþroska. Þau fara frá því að hugsa um orsakir veikinda út frá persónulegu ytra sjónarmiði yfir í 

það að hugsa um orsakir veikinda út frá einkennum og innra sjónarmiði. Stigskiptar kenningar lýsa mjög 
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vel aldurstengdum breytingum á þroska og nýtast því vel við þróun fræðsluefnis sem tekur mið af aldri 

barna. Þær hafa þó verið gagnrýndar fyrir að vanmeta mikilvægi sérþekkingar og reynslu hvers barns 

þegar metin er hæfni þeirra til að leysa vandamál eða meðtaka hugtök og að ekki liggi fyrir nægilegar 

sannanir að mörkin milli þroskastiga séu skýr og afdráttarlaus (Jaaniste ofl., 2007). Rannsóknir hafa m.a. 

leitt í ljós að taka þarf mið af skapgerð barna við undirbúning fræðsluefnis fyrir aðgerð. Skapgerð barna 

hefur áhrif á hvernig þau bregðast tilfinningalega við ógnvekjandi aðstæðum. Sum börn bregðast við 

nýjum og ógnvekjandi aðstæðum með áhyggjum og ótta og eru mun líklegri en önnur börn til að kvíða fyrir 

aðgerð og mikilvægt að taka tillit til þess við gerð fræðsluefnis (Fortier og Kain, 2014). Virkni kenningar (e. 

functionalist theories) leggja meiri áherslu á sérþekkingu einstaklingsins og áhrif samfélagslegra, 

menningarlegra og tungumálatengdra þátta. Þær leggja m.a. áherslu á að geta barns til að takast á við 

streituvekjandi aðstæður sé betri með viðeigandi stuðningi og leiðbeiningum (Jaaniste ofl., 2007). 

Upplýsingar miðast þá ekki eingöngu við að upplýsa um það sem framundan er, heldur fylgja líka 

leiðbeiningar um hvernig barnið getur tekist á við aðstæður og áherslan er á stuðning við barnið í krefjandi 

aðstæðum.  

1.4 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 
Fræðsla til barna er flókið fyrirbæri og því mikilvægt að hafa hugmyndafræðilegan bakgrunn að leiðarljósi. 

Hugmyndarammi Jaaniste og félaga (2007) var þróaður til að varpa ljósi á fræðslu og upplýsingagjöf til 

barna fyrir heilsufarsleg inngrip. Hugmyndaramminn byggir á skemakenningum (e. shema/script theories) 

ásamt sjálfsstjórnunarkenningunni (e. self-regulation theory). Samkvæmt þeim mynda börn skemu eða 

einskonar handrit yfir reynslu sína t.d. hvernig það er að fara til læknis. Með tilkomu nýrra upplýsinga 

byggja börnin upp nákvæmari skemu og handrit af því sem framundan er (Jaaniste ofl., 2007; Johnson, 

1999). Kenningar um upplýsingagjöf fyrir inngrip eru runnar úr smiðju sálfræðinnar, en hafa einnig verið 

nýttar og þróaðar í kennslufræði og hjúkrunarfræði. Kenning Irving Janis, frá árinu 1958, um úrvinnslu á 

áhyggjum var ein fyrsta tilraunin til að setja fram kenningarlegan bakgrunn um fræðslu fyrir inngrip 

(Jaaniste ofl., 2007). Samkvæmt kenningu Janis veldur upplýsingagjöf um yfirvofandi inngrip auknum 

áhyggjum hjá einstaklingnum. Við endurteknar hugsanir og ímyndanir um atburðinn verður tilfinningaleg 

úrvinnsla, sem dregur úr kvíða fyrir inngripinu. Þetta hugsanaferli veldur einskonar þolmyndun gagnvart 

slæmum tilfinningum og skynjunum (e. cognitive habituation). Kenning Janis hefur verið gagnrýnd fyrir að 

leiða að því líkum að beint samband sé á milli upplýsingagjafar og kvíða án þess að taka tillit til þess 

hvernig einstaklingurinn metur atburðinn (Claar, Walker og Smith, 2002). Að meta aðstæður og bera 

saman við það sem maður telur sig geta tekist á við er lykilatriði í sjálfstsstjórnunarkenningunni (Johnson, 

1999).  

Sjálfsstjórnunarkenningin var þróuð af sálfræðingnum Howard Leventhal og hjúkrunarfræðingnum 

Jean E. Johnson og byggir á kennningum um úrvinnslu upplýsinga og skema kenningum. Kenningar um 

úrvinnslu upplýsinga lýsa þeim hugrænu ferlum sem eiga sér stað þegar einstaklingar vinna úr 

upplýsingum úr innra og ytra umhverfi, samþætta þessar upplýsingar við upplýsingar í minni og raða þeim 
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í hugræn kerfi eða skemu, sem síðan eru notuð til að stjórna viðbrögðum og hegðun (Johnson, 1999). 

Skemum má líkja við hugrænar skrár sem við notum til að skipuleggja þekkingu okkar. Skemu eru byggð 

á fyrri reynslu og hafa áhrif á það hvernig við túlkum upplýsingar. Þau taka stöðugum breytingum með 

tilkomu nýrra upplýsinga (Jaaniste ofl., 2007). Sjálfsstjórnunarkenningin leggur til að upplýsingar fyrir 

inngrip stuðli að árangursríkari bjargráðum m.þ.a. minnka misræmi milli væntinga og raunverulegrar  

reynslu (Spafford, von Baeyer og Hicks, 2002). Sjúklingurinn byggir upp nákvæmari skemu á grunni þeirra 

upplýsinga sem hann fær og fyrri reynslu. Að byggja upp nákvæmari skemu yfir atburðinn hjálpar 

sjúklingnum að beina athyglinni að hlutlægum þáttum inngripsins, skilja og túlka inngripið, ná í viðeigandi 

upplýsingar í minni og virkja viðeigandi viðbrögð (Johnson, 1999; Spafford ofl., 2002). Nákvæm skemu um 

yfirvofandi atburð dregur þannig úr tilfinningalegum viðbrögðum. Í rannsókn Spafford ofl. (2002) upplifðu 

börn sem fengu nákvæmar upplýsingar um verkjaupplifun fyrir götun í eyru, marktækt minni verki en börn 

sem engar upplýsingar fengu. Börn aðlöguðu væntingar sínar um verkjaupplifun út frá þeim upplýsingum 

sem þau fengu.   

Hugmyndarammi Jaaniste ofl. (2007) er tilraun til að lýsa því hvernig börn nýta upplýsingar um 

yfirvofandi inngrip. Hugmyndaramminn er ofureinföldun á þeim flóknu sálrænu ferlum sem fara fram við 

þessar aðstæður, en gefur færi á að þróa rannsóknartilgátur sem hægt er að prófa. Fyrri hluti 

hugmyndarammans byggir á skema kenningum og seinni hlutinn byggir á sjálfsstjórnunarkenningunni. 

Hann gerir ráð fyrir að þættir s.s. aldur, skapferli og bjargráð barnsins hafi áhrif á það hvernig 

upplýsingarnar nýtast barninu. Þegar barnið fær upplýsingar um yfirvofandi inngrip þá myndar það strax 

ákveðnar væntingar um inngripið, sem geta annaðhvort verið jákvæðar eða neikvæðar, miðað við fyrri 

reynslu og þekkingu. Börn með litla eða enga reynslu af heilbrigðissþjónustu byggja sínar væntingar á 

skemum, sem þau halda að geti átt við yfirvofandi inngrip, sem geta verið mis raunhæf. Byggt á fyrri 

reynslu og væntingum getur barnið brugðist við með tilfinningalegum viðbrögðum, s.s. kvíða eða ótta. 

Hugrænum viðbrögðum t.d. áhyggjum af að skaðast eða upplifa verki. Líkamlegum viðbrögðum s.s. 

hækkuðum hjartslætti og hækkuðum blóðþrýsting eða hegðun t.d. að neita að fara á sjúkrahúsið. 

Nákvæmar upplýsingar draga úr kvíða, ótta og áhyggjum m.þ.a. draga úr óvissu og misræmi milli 

ímyndunar og raunveruleika. Barnið myndar viðeigandi skemu, raunhæfar væntingar og virkjar 

árangursríkar bjargráðsleiðir. Upplýsingar um yfirvofandi inngrip geta einnig verið óbeinar, t.d. kvíði 

foreldra sem barnið skynjar. Sá hluti hugmyndarammans, sem byggir á sjálfsstjórnunarkenningunni, 

einblínir á það hvernig barnið bregst við og metur yfirvofandi inngrip. Barnið virkjar bjargráð byggð á 

væntingum um það sem framundan er. Við inngrip verður samanburður á væntingum barnsins og því sem 

það upplifir og það aðlagar atferli og bjargráð að upplifun. Upplýsingagjöf getur hjálpað börnum með 

neikvæða fyrri reynslu með því að kenna þeim hjálplegar bjargráðsleiðir til að takast á við það sem 

framundan er (Cohen, 2008). Samkvæmt hugmyndarammanum er mikilvægt að huga að fjórum þáttum 

þegar veita á börnum fræðslu, inntaki fræðslunar, framsetningunni, tímasetningunni og hver sé best til 

þess fallin að veita fræðsluna.  
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1.5 Markmið  
Markmiðið yfirlitsins var að greina hverskonar fræðsla er árangursrík í að draga úr kvíða/ótta/áhyggjum 

barna í aðgerðarferlinu og skoða hvaða aðrar útkomubreytur fræðsla fyrir aðgerð hefur áhrif á. Nánar 

tiltekið að greina hvaða inntak, framsetning og tímasetning er best til þess fallin að draga úr 

kvíða/ótta/áhyggjum barna í aðgerðarferlinu.  

1.6 Rannsóknarspurningar 
Rannsóknarspurningar voru sniðnar að PICOS viðmiðunum (Þátttakendur, íhlutun, samanburður, útkoma, 

rannsóknarsnið) og eru eftirfarandi:  

• Hverskonar fræðsla, sem lýst er í tilraunarannsóknum, er árangursrík í að draga úr 

kvíða/áhyggjum/ótta barna á aldrinum 2 – 18 ára samanborið við aðrar íhlutanir? Nýtist hún einnig 

til að draga úr öðrum heilsutengdum útkomubreytum? 

• Hvaða inntak, framsetning og tímasetning fræðslu er árangursríkust í að draga úr 

kvíða/ótta/áhyggjum?  
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2 Aðferð 

2.1 Rannsóknarsnið 
Snið rannsóknar var kerfisbundin fræðileg samantekt. Fylgt var leiðbeiningum PRISMA yfirlýsingarinnar 

við framkvæmd og framsetningu (Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2009).  

2.2 Valviðmið 
Valviðmið fyrir rannsóknir sem teknar voru til greina í samantektina voru byggð á eftirfarandi þáttum; (a) 

að snið rannsókna væru tilraunarannsóknir með samanburðarhóp með miðlungs til lítilli hættu á skekkju í 

niðurstöðum (MAStARI > 5), (b) að þátttakendur væru á aldrinum 2 – 18 ára og væru að fara í minniháttar 

aðgerðir sem framkvæmdar væru í svæfingu, (c) að íhlutun væri fræðsla sem miði að því að draga úr 

kvíða/ótta/áhyggjum barna fyrir aðgerð, (d) að megin útkomubreyta væri kvíði/ótti/áhyggjur barna í 

aðgerðarferlinu og (e) að greinar væru á ensku birtar á tímabilinu janúar 2000 til maí 2015. Ástæða þess 

að ekki var farið lengra aftur með heimildaleit var að gífurlegar breytingar hafa orðið á heilbrigðisþjónustu 

barna sl. ár, með styttri legutíma fyrir og eftir aðgerðir sem gerir það að verkum að samskipti 

heilbrigðisstarfsfólks við fjölskylduna hafa minnkað til muna. Það getur haft áhrif á hverskonar fræðsla er 

vænlegust til innleiðingar. Að auki hafa orðið gífurlegar tæknilegar framfarir á sl. 15 árum, m.a. aukin 

aðgangur að interneti, fartölvum, snjallsímum og tölvuleikjum, sem hafa gjörbreytt því hvernig börn leita að 

upplýsingum og tileikna sér námsefni.  

2.3 Upplýsingasöfnun 
Leit að heimildum var þrískipt. Fyrst var leitað í PubMed/Medline og CINHAL með leitarorðunum 

“preoperative preparation” og “anxiety”. Skoðaðir voru titlar og útdrættir greina sem pössuðu við valviðmið 

til að finna viðeigandi efnisorð fyrir umfangsmeiri leit. Heimildaleit var gerð í gagnagrunnunum 

PubMed/Medline, CINAHL, PsychINFO og Cochrane Library of Systematic Reviews í maí 2015. 

Eftirfarandi leitarorð voru notuð;  “anxiety” (MeSH), “surgery” og “children/adolescents” í mismunandi 

samsetningu við “patient education as topic” (MeSH),  “psychological preparation” (MeSH), “preoperative 

preparation”, “education”, “information” og “intervention”. Leitin var takmörkuð við greinar á ensku, birtar á 

árinum 2000 – 2015 og aldur 0 – 18 ára. Einnig var leitað með leitarorðunum “worry”, “fear”, “pain”, 

“emergence agitation” og “postoperative behaviour” í staðinn fyrir “anxiety” en það bætti engum heimildum 

við leitina. Að lokum voru skoðaðir heimildalistar þeirra greina sem féllu að valviðmiðum og tilvitnanir í 

greinar skoðaðar. Sjá dæmi um leitina í PubMed í fylgiskjali 1. 

2.4 Val á greinum og mat á gæðum rannsókna 
Skoðaðir voru titlar og útdrættir m.t.t. valviðmiða. Þær greinar sem uppfylltu valviðmið voru lesnar að fullu 

og metnar m.t.t. hættu á aðferðafræðilegum skekkjum í niðurstöðum. Aðferðafræðileg gæði rannsókna 

voru metin samkvæmt MAStARI viðmiðum JBI fyrir rannsóknir með sönnu tilraunasniði og hálf sönnu 
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tilraunasniði (Joanna Briggs Institute, 2014a). Þau viðmið eru eftirfarandi; (1) Var skipting í hópa 

tilviljanakennd? (2) Voru þátttakendur blindaðir á hvaða hóp þeir tilheyrðu? (3) Var sá aðili sem raðaði 

niður í hópa blindaður fyrir því hvaða hóp þátttakendur lentu í? (4) Var útkomu þeirra þátttakenda sem 

hættu í rannsókn lýst og tekið með í gagnagreiningu? (5) Voru aðilar sem lögðu mat á úkomubreytur 

blindaðir m.t.t. hvaða hóp þátttakendur tilheyrðu (6) Voru tilrauna- og samanburðarhópar sambærilegir 

fyrir íhlutun? (7) Fengu hópar sömu meðferð fyrir utan íhlutun? (8) Voru útkomubreytur mældar eins fyrir 

alla hópa? (9) Voru útkomubreytur mældar á áreiðanlegan hátt? (10) Var viðeigandi tölfræðiprófum beitt? 

(Sjá fylgiskjal 2). Rannsóknir sem skoruðu minna en sex stig samkvæmt MAStARI viðmiðunum voru 

útilokaðar vegna of mikillar hættu á skekkju í niðurstöðum.  

2.5 Útdráttur mikilvægra upplýsinga 
Við útdrátt gagna úr rannsóknunum voru notuð matsblöð frá JBI (sjá fylgiskjal 3). Að auki voru tekin 

saman gögn sem hentuðu efnisinnihaldi samantektarinnar. Gögn sem dregin voru úr rannsóknum voru 

eftirfarandi; (1) Upplýsingar um höfunda, útgáfuár greinar, staðsetningu rannsóknar og tímarit sem grein 

birtist í, (2) þátttakendur (fjölda, aldur, kyn, tegund aðgerðar, nærveru foreldra og lyfjaforgjöf fyrir aðgerð), 

(3) rannsóknarsnið, (4) íhlutanir (innitak, framsetningu, tímalengd, hvenær fræðslan var veitt og hver veitti 

hana), (5) samanburðarmeðferð, (6) mælingar á útkomubreytum (mælitæki, tímasetning mælinga) og (7) 

helstu niðurstöður. 

2.6 Greining á gögnum 
Þar sem mikill fjölbreytileiki var í innihaldi og framsetningu fræðslunar, matstækjum á kvíða, tímasetningu 

mælinga, samanburðarmeðferð og utanaðkomandi breytum, s.s. nærveru foreldra og lyfjaforgjöf, var ekki 

mögulegt að gera tölfræðilega greiningu á gögnum (e. meta-analysis). Gögn voru tekin saman í töflur og 

þeim lýst. Styrkleiki gagna (e. level of evidence) í rannsóknunum var metinn samkvæmt viðmiðum JBI  

(Joanna Briggs Institute, 2013a; Joanna Briggs Institute, 2014a) (sjá fylgiskjal 4). Teknar voru saman 

rannsóknir sem könnuðu samskonar íhlutanir og lagt mat á klínískar ráðleggingar (e. grade of 

recommendation) samkvæmt viðmiðum JBI (Joanna Briggs Institute, 2013b; Joanna Briggs Institute, 

2014a) (sjá fylgiskjal 5). 
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3 Niðurstöður 

3.1 Niðurstaða leitar og val á greinum 
Leitin skilaði 1306 greinum, þar af fjórar greinar sem bættust við eftir að farið var yfir heimildalista valinna 

greina (sjá fylgiskjal 6). Eftir að hafa skoðað titla og útdrætti og útilokað greinar í tvíriti stóðu eftir 33 

greinar. Hver grein var lesin og metin samkvæmt MAStARI viðmiðum. Þrjár greinar voru með sama 

úrtakið (Li og Chung, 2009; Li og Lopez, 2008; Li ofl., 2007) og ein grein (Fortier ofl., 2011) var nánari 

tölfræðileg greining af úrtaki úr rannsókn Kain ofl. (2007). Sex rannsóknir voru útilokaðar því þær uppfylltu 

minna en sex af MAStARI viðmiðunum (sjá fylgiskjal 7). Fjórar rannsóknir voru útilokaðar því þær uppfylltu 

ekki valviðmið, ekki var um minniháttar dagaðgerðir að ræða, rannsóknir voru ekki með tilraunsniði og ekki 

var um sértæka fræðslu til barna að ræða (sjá fylgiskjal 8). Lokaúrtak voru því 20 greinar sem gerð er 

grein fyrir í samantektinni. Fyrirspurnir voru sendar til rannsakenda í þeim tilfellum þar sem ekki voru 

nægar upplýsingar um aðferðafræði rannsókna, en ekki fengust svör við þeim.  

3.2 Þátttakendur og einkenni rannsókna 
Rannsóknirnar voru birtar á árabilinu 2007 til 2015. Þær voru framkvæmdar í Ástralíu, Hong Kong, Japan, 

Suður Kóreu, Svíðþjóð, Tyrklandi, fimm í Bandaríkjunum, þrjár í Íran, tvær á Ítalíu, tvær í Portúgal og tvær 

í Singapore. Rannsóknirnar voru framkvæmdar á stórum bráðasjúkrahúsum, nema ein sem var 

framkvæmd á einkastofu (O´Conner-von, 2008). Yfirlit yfir helstu einkenni rannsókna má sjá í töflu 1  

Úrtaksstærð var frá 50 - 408 börn, samtals 2335 þátttakendur. Þátttakendur í rannsóknunum voru á 

aldrinum 2 - 16 ára. Þar af voru níu rannsóknir sem eingöngu voru með þátttakendur á skólaaldri (N = 

1247) og fjórar rannsóknir sem eingöngu voru með þátttakendur á forskólaaldri (N = 383). Í sjö 

rannsóknum voru blandaðir aldurshópar. Kynjahlutfallið var misjafnt eftir því hvers eðlis aðgerðirnar voru. 

Allar aðgerðirnar voru minniháttar valaðgerðir s.s. háls-, nef- og eyrnaaðgerðir, kviðslits-, botnlanga-, 

þvagfæra-, augn-, lýta-, bæklunar- eða tannaðgerðir. Börnin voru ýmist lögð inn daginn fyrir aðgerð eða 

samdægurs og flest fóru heim sama dag og aðgerð fór fram eða daginn eftir. Þar sem svæfingaraðferð 

var tekin fram voru flest börn svæfð með gösum (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea, Costa, Guglinadolo og 

Larcan, 2014; Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007; McLaren og Kain, 2008). Í einni rannsókn var eingöngu 

svæft með lyfjagjöf í æð (Wennström, Törnhage, Nasic, Hedelin og Bergh, 2011). Í einni var fyrst reynd 

lyfjagjöf í æð og ef það gekk ekki var svæft með gasi (Hee, Lim, Tan, Bao og Loh, 2012).  

Íhlutanir í rannsóknunum voru fræðsla til barna sem tók mið af aldri og þroska. Í flestum rannsóknunum 

voru íhlutanir samsettar (N = 14). Megininntak fræðslunnar var nokkuð líkt og snerist um að veita 

upplýsingar um aðgerðarferlið en nokkur breytileiki var á framsetningu, hvenær fræðslan var veitt, 

tímalengd og hver það var sem sá um fræðsluna.  
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Tafla 1. Samantekt á rannsóknum 

Heimild 
 

Ald-
ur 

Fræðsla  
(N) 

Samanburður 
(N) 

Mælitæki á 
kvíða/ 
áhyggjur 

Niðurstöður Level 
of 
Evid. 

Fortier 
ofl. 
2015 
USA 
 
RCT 

2-7 
ára 
 

Fræðsla opin viku f. aðg. 
H1 N = 33  
Webtips: Fræðsla í gegnum 
netið sniðin að kvíða barna og 
teg. aðg.  
a. Myndband (Fyrirmynd) 
b. Gagnvirkir leikir 
(bjargráðsleiðir) 
Sniðin að þörfum foreldra 
a.Upplýsingar um aðg.ferl. 
b.Bjargráðsleiðir 
+ hefðb. meðf. 

Aðg. dag 
H2 N = 41 
Hefðb. meðf. 
a. Lyfjaforgjöf  
(70%) 
b.Nærvera 
foreldra við 
svæfingu (22%) 
c. Leikmeðferð  
d. Alm. uppl. 

mYPAS mælt 
við aðskilnað 
frá foreldrum 
(T1), við komu 
á skurðstofu 
(T2) og við 
svæfingu (T3)  

Marktækt lægri kvíði hjá 
tilraunahóp á T2 (p = 0,01) 
og T3 (p = 0,02) 
 
Ekki marktækur munur á T1 
(p = 0,23) 
 

1c 

Yun ofl. 
2015 
Suður 
Kórea 
 
Quasi-
exp 

3-6 
ára 

Fræðsla aðg. dag 
H1 N = 23 
Framkv. af hjfr. í trúðagervi 
a. Ljósmyndir (aðg. ferlið)  
Samtals 8 mín. 
Bæklingur fyrir foreldra um 
aðgerðarferlið 

Aðg. dag 
H2 N = 27 
Hefðb. meðf. 
a. Alm. Uppl. 

mYPAS, BÞ 
og púls mælt 
einni klst. fyrir  
aðg. og fyrir 
íhlutun (T1) og 
2 klst. eftir 
aðg. (T2) 

Marktækt lægri kvíði hjá 
tilraunahóp (p = 0,001) og 
marktækt lægri systola 
(p=0,024) á T2 
Ekki marktækur munur á 
diastolu (p = 0,754) og púls 
(p = 0,518) á T2 

2c 

He ofl. 
2015 
Singa- 
pore 
 
RCT 

6-14 
ára 

Fræðsla 3-7 d. f. aðg. 
H1 N = 48 
Framkv. heima eða á sj.h. 
a.Myndband (aðg. ferlið) 
b.Ljósmyndir af umhv. og 
tækjum 
c.Leikmeðferð með dúkku 
Heima: æfa sig með 
sjúkrah.tæki + bæklingur 

3-7 d. f. aðg.  
H2 N = 47 
Hefðb. meðf: 
a. Myndband  
(aðg.ferlið) 

SAS-C mælt 3 
– 7 d. fyrir 
aðg. og fyrir 
íhlutun (T1), 
einni klst. fyrir 
aðg. (T2) og 
24 klst. eftir  
aðg. (T4) 
CEMS við 
svæfingu (T3) 

Ekki var marktækur munur á 
kvíða hópana á T2 og T4    
(p = 0,428) 
 
Kvíðatengd hegðun á T3 var 
marktækt minni hjá 
tilraunahóp (p < 0,001) 
 
 

1c 

Cuzzo-
crea 
ofl. 
2014 
Ítalía 
 
Pseudo
RCT 

3-12 
ára 

Fræðsla 1 d. f. aðg. 
H1 N = 26 
a. Brúðusýning (aðg. ferlið og 
bjargráðsleiðir) 
b.Leikmeðferð 
c. Stuðningur sálfr. í aðg. ferlinu 
H2 N = 26 
a. Brúðusýning (aðg. ferlið og 
bjargráðsleiðir) 
b.Leikmeðferð 
H3 N=26 
Stuðningur sálfr. í aðg. ferlinu 

1 d. f. aðg. 
H4 N = 26 
Hugardreifing 
a. Brúðusýning 
b. Leika með dót  

mYPAS metið 
1 degi f. aðg. 
við blóðprufur 
f. íhlutun (T1), 
í biðrými á 
aðg. degi (T2) 
og við 
svæfingu (T3) 

Marktækur munur var á 
hópunum á T2 (p< 0,003) og 
T3 (p< 0,001) 
H1 var með lægri kvíða á T2 
og T3 en hinir hóparnir. Ekki 
var marktækur munur á 
hinum hópunum á T2 en H2 
og H3 sýndu marktækt minni 
kvíða á T3 en H4 
 
Börn í H2 voru með lægri 
kvíða á T2 og T3 en börn í 
H3 

1d 

Fernan-
des  
ofl. 
2014a 
Portú-
gal 
 
RCT 

8-12 
ára 

Fræðsla aðg. dag 
H1 N = 30 
Tölvufræðsla: 
a. Sjö stutt myndbönd 
(fyrirmynd) 
b.Gagnvirkir leikir eftir hvert 
myndband tengt efni 
myndbandsins 
 
+ hefðb. meðf.  
 

Aðg. dag 
H2 N = 30 
a. Hugardreifing 
b. Hefðb. meðf. 
H3 N = 30 
Hefðb. meðf:  
a. alm. uppl. 
Engin nærvera 
foreldra við 
svæfingu 

Bþ, púls og 
tilfinningaleg 
viðbr. mælt 
fyrir (T1) og 
eftir íhlutun 
(T2) 
 
CSWQ mælt 
eftir íhlutun 
fyrir aðg. (T2) 

Börn í H1 voru með 
marktækt minni áhyggjur en 
í H2 og H3 (p < 0,001) að 
teknu tilliti til kvíða foreldra 
og skapgerðar barnsins 
Engin marktækur munur á 
BÞ og púls (p > 0,05) 
Fræðsla og skapgerð skýrðu 
um 49% af breytileikanum í 
áhyggjum barnanna. 
Fræðslan skýrði meira af 
breytileikanum en skapgerð. 

1c 
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Fernan-
des ofl. 
2014b 
Portú-
gal 
 
RCT 

8-12 
ára 

Fræðsla aðg. dag. 
H1 N = 45 
Fræðsla um aðg.ferlið í formi;  
a. Spils (N=15) 
b. Myndbands (fyrirmynd) 
(N=15)  
c. Bæklings (N=15) 
Samtals 15-20 mín. 

Aðg. dag. 
H2 N = 45 
Hugardr. í formi;  
a.Spils (N=15), 
b. Myndbands 
(N=15)  
c.Bæklings 
(N=15) 
H3 N = 35 
Hefðb. meðf. 
Engin nánari 
lýsing 

CSWQ mælt 
eftir íhlutun 
fyrir aðg. (T1) 

Börn í H1 voru með 
marktækt minni áhyggjur en 
börn í H2 (p<0,001) og H3 
(p<0,001) 
Ekki var marktækur munur á 
H2 og H3 (p=0,059) 
Ekki var marktækur munur á 
framsetningu fræðslu (p > 
0,05). Fræðsla skýrði 37% af 
breytileika í áhyggjum 
barnanna. Stúlkur voru með 
marktækt meiri áhyggjur en 
drengir (P = 0,014) 

1c 

Karimi 
ofl. 
2014 
Íran 
 
RCT 

5-11 
ára 

Fræðsla aðg. dag 
H1 N = 35 
a.Skoðunarferð um skurðstofu  
b.Leikmeðferð 
Samtals 20 mín 

Aðg. dag 
H2 N=35 
Hefðb. meðf: 
Engin nánari 
lýsing 

CD:H mælt 
aðg. dag fyrir 
íhlutun (T1) og 
daginn eftir 
aðg. (T2) 

Marktæk minnkun á kvíða í 
tilraunahóp (p< 0,001) og 
marktæk aukning á kvíða í 
samanburðarhóp (p=0,001) 
Marktækt minni kvíði e. aðg. 
í tilraunahóp (p < 0,001) 

1c 

Cuzzo-
crea  
ofl.  
2013 
Ítalía 
 
Pseudo 
RCT 
 

3-12 
ára 

Fræðsla 1 d. f. aðg. 
H1 N = 25 
a. Brúðusýning  (aðg. ferlið og 
bjargráðsleiðir) 
b.Leikmeðferð 
c. Stuðningur sálfræðings í aðg. 
ferlinu 
 

1 d. f. aðg. 
H2 N = 25 
Hugardreifing 
a. Brúðusýning 
b. Leika með dót 

mYPAS við 
blóðprufur 
daginn fyrir 
aðg. og fyrir 
íhlutun (T1), í 
biðrými fyrir 
aðg. (T2) og 
við svæfingu 
(T3) 

Marktækt minni kvíði hjá 
tilraunahóp á T2 (p=0,002) 
og T3 (p=0,0001) 
Tilraunahópur sýndi 
marktækt minni kvíða á T3 
en T1 (p=0,001) en 
samanburðarhópur sýndi 
marktækt meiri kvíða á T3 
en T2 (p=0,0001) 

 1d 

Hee ofl. 
2012 
Singa-
pore 
 
RCT 

6-15 
ára 

Fræðsla aðg. dag. 
H1 N = 50 
a. Ljósmyndir (aðg.ferlið) 
b. Leikmeðferð 
Samtals 10 – 15 mín. 
 
+ hefðb. meðf.  

Aðg. dag.  
H2 N = 50 
Hefðb. meðf: 
a.Alm. uppl. 
b. Markviss 
fræðsla til 
foreldra um 
notkun hugardr. 
Við svæfingu   
Sam. 10-15 mín. 

BS mælt í 
biðrými fyrir 
aðg. eftir 
íhlutun (T1) og 
við svæfingu 
(T3) 

Engin marktækur munur var 
á kvíða barna á                    
T1 (p > 0,99) eða                 
T2 (p = 0,54) 
 

1c 

Fincher 
ofl. 
2012 
Ástra-
lía 
 
RCT 

3-12 
ára 

Fræðsla 1-10 d. f. aðg. 
H1 N = 35 
a.Skoðunarferð  
b.Lósmyndir (aðg. ferlið) 
c.Leikmeðferð með dúkku 
Samtals 60 mín 
Heima: Æfa sig með sj.hústæki  

Aðg. dag. 
H2 N = 32 
Hefðb. meðf: 
a. Alm. Uppl. 

mYPAS mælt 
1-10 d. fyrir 
aðg. og fyrir 
íhlutun (T1), 
aðg. dag. (T2, 
T3, T4), við 
svæfingu (T5), 
eftir aðg. (T6-
T9) 

Tilraunahópur sýndi minni 
kvíða fyrir og eftir aðgerð en 
munurinn var ekki 
marktækur (p = 0,07) 

1c 

Vaez-
zadh 
ofl.  
2011 
Íran 
 
RCT 

7-12 
ára 

Fræðsla 1 d. f. aðg. 
H1 N = 61 
a.Skoðunarferð 
b.Leikmeðferð með dúkku 
samtals 60 mín. 
 

1 d. f. aðg. 
H2 N = 61 
Hefðb. meðf: 
Alm. uppl. 

SAS-c mælt 
nokkrum 
dögum fyrir  
aðg. og íhlutun 
(T1) og eftir 
íhlutun fyrir 
aðg. (T2) 

Marktækt minni kvíði hjá 
tilraunahóp á T2 (p = 0,001) 

1c 

Wenn-
ström 
ofl. 
2011 
Sví-
þjóð 

5-11 
ára 

Fræðsla 1 – 5 v. f. aðg. 
H1 N = 31 
a. Hefðb. meðf.  
b. Stuðningur hjfr. í gegnum aðg. 
ferlið 

Aðg. dag.  
H3 N = 31 
Hefð. meðf: 
a.Alm. uppl. 
(aðg.ferlið) 

Cortisol í 
munnvatni 
mælt 1-5 v. 
fyrir aðg. og 
íhlutun (T1), 
aðg. dag eftir 
íhlutun (T2), 

H1 hafði minna cortisol í 
munnvatni á T4 miðað við 
H2 (p=0,006) og H3 
(p=0,003) 
 
 

1c 



 

 29 

 
RCT 

H2 N = 31 
a. Hefðb. meðf.  

b.Myndabók 
(aðg.ferlið) 
c. Nærvera 
foreldra við 
svæfingu 

fyrir svæfingu 
(T3), 30-90 
mín eftir aðg. 
(T4) 

Stöðug minnkun var á 
cortisoli hjá H1 aðg. dag en 
ekki hjá H2 og H3 (p< 0,01) 

Setoo-
deh ofl.  
2010 
Íran 
 
RCT 

9-12 
ára 

Fræðsla aðg. dag 
H1 N = 100 
Hópfræðsla 6 börn saman 
a. Myndband (fyrirmynd) 
b. Spurningar/umræður 
Samtals 60 mín. 
Bæklingur f. for. um aðg. ferlið  

Aðg. dag 
H2 N = 99 
Hefðb. meðf: 
a.Alm. uppl. 
 
Bæklingur f. for. 
um aðg. ferlið  

SAS-C mælt 
aðg. dag fyrir 
íhlutun (T1), 
einum degi 
eftir aðg. (T2), 
10 dögum eftir  
aðg. (T3) og 
mánuð eftir 
aðg. (T4) 

Marktækt minni kvíði var hjá 
tilraunahóp miðað við 
samanburðarhóp eftir 
fræðslu á T2 – T4              
(p< 0,001) 
Aukning var á kvíða hjá 
samanburðarhóp eftir aðg.  

1c 

Kara-
balut 
og 
Arikan 
2009 
Tyrk-
land 
Quasi 
exp 

9-12 
ára 

Fræðsla 2. d. f. aðg. 
H1 N = 30 
a.Myndband (aðg. ferlið) 
Samtals 12 mín 
H2 N = 30  
a.Bæklingur  
b.Alm. uppl. (aðg. ferlið)        
samtals 20 – 30 mín 

Aðg. dag. 
H3 N = 30 
hefðb. meðf. 
engin nánari 
lýsing 

STAIC mælt 
fyrir íhlutun 2 
dögum fyrir 
aðg. (T1), eftir 
íhlutun, einum 
degi fyrir aðg. 
(T2) og 24 
klst. eftir aðg. 
(T3) 

Kvíði lækkaði marktækt í H1 
frá T1 – T3 (p < 0,01) 
 
Kviði lækkaði í H2 frá T1 – 
T3 en munurinn náði ekki 
marktækni (p > 0,05) 

2c 

Waki-
mizu 
ofl.  
2009 
Japan 
 
RCT 
 
 

3-6 
ára 

Fræðsla viku f. aðg. 
H1 N = 77 
a.Myndband (fyrimynd) Fengu 
myndbandið með heim til áhorfs 
 
Bæklingur með leiðbein. til 
foreldra um nýtingu myndbands 
fræðslu og svör við algengum 
spurningum 

Viku f. aðg. 
H2 N = 81 
a. Myndband 
(fyrirmynd)  

WBFS mælt 
viku fyrir aðg. 
fyrir íhlutun 
(T1), aðg. dag 
(T2), eftir aðg. 
(T3), við 
útskrift (T4), 3 
og 7 dögum 
eftir aðg. (T5 –
T6) og mánuð 
eftir aðg. (T7) 

Börn í tilraunahóp horfðu á 
myndbandið heima að 
meðaltali 3,26 x (bil 1-15x) 
Kvíðastig barna í tilraunahóp 
var marktækt lægra fyrir 
aðgerð (p=0,02) 
Kvíðastig barna í tilraunahóp 
var einnig lægra á öllum 
tímapunktum eftir aðgerð en 
sá munur náði ekki 
marktækni (p > 0,05) 

1c 

Cran-
dall ofl. 
2008 
USA 
Pseudo 
RCT 

7-13 
ára 

Fræðsla 7-11 d. f. aðg. 
N = 30 
a. Verkjabæklingur: verkjamat 
NRS og verkjameðferð e. aðg. 

Aðg. dag 
N = 30 
Hefðb. meðf: 
Alm. uppl. um 
aðg. ferlið og 
kennsla í notkun 
NRS skalans 

SAS-C mælt 
fyrir íhlutun 
(T1), eftir 
íhlutun fyrir 
aðg. (T2), og í 
3 daga eftir 
aðg. (T3-T9) 

Ekki var marktækur munur á 
kvíðastigi barnanna eftir 
fræðslu (p = 0,32) 

1d 

O´conn
er-von 
2008 
 
USA 
 
RCT 

10-
16 
ára 

Fræðsla opin viku f. aðg. 
H1 N = 28 
Internetið 
a.Jafningjafræðsla (aðg. ferlið) 
b.Ljósmyndir (aðg. ferlinu) 
 
Leiðbeiningar til foreldra 
varðandi aðg.ferlið 

1-14 d. f. aðg.  
H2 N = 14 
Hefðb. meðf.  
a. Ljósmyndir 
(aðg. ferlið) 
b.Skoðunarferð 
H3 N = 24 
Alm. uppl. 
aðg.dag 

STAIC mælt 
aðg.dag (T1), 
2 klst. eftir 
aðg. (T2) og 
24 klst. eftir 
aðg. (T3) 

20 mættu ekki í hefðb. 
fræðslu og 4 höfðu  ekki 
aðg. að tölvu og því var 
myndaður H3 sem fékk enga 
fræðslu. Netfræðsluhópur 
horfði 2 – 3 x á fræðsluna 
heima 
Ekki var marktækur munur á 
kvíða í H1 borið saman við 
H2 (p=0,319) og H3 (P 
=0,632) 

1c 

Mc-
Laren 
og Kain 
2008 
USA 
 
RCT 

2-7 
ára 

Fræðsla aðg.dag 
H1 N = 45 
Aðlögun og mótun:  
Foreldrar þjálfa börnin í að nota 
svæfingargrímuna undir leiðsögn 
fagaðila 
 

Aðg. dag 
H2 N = 58 
Hefðb. meðf: 
Engin nánari 
lýsing.  

mYPAS mælt 
aðg.dag fyrir 
íhlutun(T1), 
eftir íhlutun 
(T2), fyrir 
svæfingu (T3) 

Kvíði barna í tilraunahóp 
jókst meira frá T1 til T2 en í 
samanburðarhóp (P < 0,05) 
Kvíði barna í báðum hópum 
jókst á T3 en kvíði barna í 
tilraunahóp jókst marktækt 
minna frá T2 til T3 (p = 0,02) 

1c 

Li ofl. 
2007 
 

7-12 
ára 

Fræðsla 7d. f. aðg. 
H1 N = 97 
Hópfræðsla 

1-2 vikum f. aðg. 
H1 N=106 
Hefðb. meðf: 

SAS-C metið 
viku fyrir aðg. 
fyrir íhlutun 
(T1), aðg. dag. 

Börn í tilraunahóp voru með 
marktækt lægri kvíða á T2 
(p=0,001) og T4 (p=0,002) 

1c 
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mYPAS (modified Yale Preoperative Anxiety Scale), STAIC (State Trait Anxiety Inventory for Children), SAS-C (State Anxiety Scale 

for children), CEMS (Child Emotional Manifestation Scale), CSWQ (Child Surgery Worry Questionaire), CD:H (Child Drawing: 

Hospital), BS (Behaviour Score), WBFS (Wong Baker Faces Scale), NRS (Numeric Rating Scale). 

 

Í sumum tilvikum var sérstakt fræðsluefni ætlað foreldrum (Kain ofl., 2007; Fortier ofl., 2015; O´Conner-

von, 2008; Setoodeh, Sharif, Faramarzi og Tabatabaee, 2010; Wakimizu, Kamagata, Kuwabara og 

Kamibeppu 2009; Yun, Kim og Jung, 2015) en í öllum rannsóknunum voru foreldrar með barninu í 

fræðslunni og nýttist fræðsluefnið þeim líka. Í tveimur rannsóknum var sérstök áhersla á fræðslu og 

stuðning til foreldra svo þeir gætu eflt bjargráð barnanna (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007). 

Framsetning fræðslunnar var mjög fjölbreytileg. Algengasta íhlutunin var leikmeðferð með dúkku 

og/eða hlutum tengdum aðgerðarferlinu (N = 9). Leikmeðferð var alltaf samsett íhlutun þar sem börnin 

fengu einnig upplýsingar um aðgerðarferlið í formi skoðunarferðar um sjúkrahúsið, brúðusýningar, 

myndbands eða ljósmynda (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015; 

Hee ofl., Karimi, Fadaiy, Nikbakht Nasrabadi, Godarzi og Mehran, 2014; Li ofl., 2007; Vaezzadeh ofl., 

2011). Í sumum tilfellum fengu börnin æfingapakka með heim sem samanstóð þá af taudúkku, 

sjúkrahúsarmbandi og hárneti (Fincher ofl., 2012), æðalegg (He ofl., 2015) og svæfingargrímu (Fincher 

ofl., 2012; He ofl., 2015; Kain ofl., 2007). Önnur framsetning á fræðslu voru ljósmyndir/myndabækur af 

aðgerðarferlinu (Wennström ofl., 2011; Yun ofl., 2015), myndbönd af jafnöldrum að ganga í gegnum 

aðgerðarferlið (Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b; Karabalut og Arikan, 2009; Setoodeh ofl., 

2010; Wakimizu ofl., 2009) gagnvirk spil/leikir (Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b), bæklingar 

(Crandall ofl., 2008; Fernandes ofl., 2014b) og fræðsla í gegnum internetið (Fortier ofl., 2015; O´Conner-

von, 2008). Í þremur rannsóknum voru börn þjálfuð í að venjast svæfingargrímunni (Fortier ofl., 2015; Kain 

ofl., 2007; McLaren og Kain, 2008) og í þremur rannsóknum var áhersla á stuðning fagaðila í 

aðgerðarferlinu (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Wennström ofl., 2001). Ein rannsókn kannaði 

umfangsmikinn fjölskyldustuðning sem samanstóð af fræðslu til barna í formi myndbands og leiðbeininga 

Hong 
Kong 
RCT 
 

a.Skoðunarferð  
b.Leikmeðferð með dúkku 
Samtals 60 mín 

Hópfræðsla 
a. Alm. uppl. um 
aðg. ferlið 

(T2), 4 klst. 
eftir aðg. (T4), 
CEMS við 
svæfingu (T3) 

Marktækt minni kvíðatengd 
hegðun á T3 hjá tilraunahóp 
(p < 0,001) 

Kain 
ofl. 
2007 
USA 
 
RCT 

2-10 
ára  

Fræðsla 2-7 d. f. aðg. 
H1 N = 96 
ADVANCE 10 m. + hefðb. 
fræðsla 20 mín. 
2-7 d. f. aðg:  
Undirbúningspakki heim:  
a. Myndband (fyrirmynd) 23 mín 
b. Þrír bæklingar með leiðbein. 
til for. og æfingadót 
1 og 2 d. f. aðg. Símtöl til 
foreldra 
Aðg. dag: Hugardreifing  
Við Svæfingu: Foreldrar með 
hugardreifingu 

2 – 7 d. f. aðg. 
H2 N = 99 
Hefðb. meðf. 
samtals 20 mín. 
a.Upplýsingagjöf 
b.Skoðunarferð 
H3 N = 94 
a. Nærvera 
foreldra við 
svæfingu 
b.Hefðb. fræðsla 
H4 N = 98 
a.Lyfjaforgjöf 30 
mín fyrir aðg.   
b.Hefðb. fræðsla 

mYPAS mælt 
2-7 d. fyrir 
aðg. fyrir 
íhlutun (T1), 
aðg. dag. (T2) 
og við 
svæfingu (T3) 

Börn í H1 voru minna kvíðin 
á T2 en börn í hinum 
hópunum (p = 0,012) 
Við svæfingu (T3) var kvíði í 
H1 og H4 marktækt minni en 
í hinum hópunum. Þ.e. 
ADVANCE og lyfjaforgjöf 
virtist hafa svipuð áhrif 
(p=0,006) 
 

1c 
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til foreldra um marvissa notkun hugardreifingar við svæfingu og þjálfun með svæfingargrímunni heima 

(Kain ofl., 2007).  

Oftast var notuð hefðbundin meðferð til samanburðar en þá fékk tilraunahópur líka hefðbundna 

meðferð. Fimm rannsóknir könnuðu áhrif ólíkra fræðsluaðferða (Cuzzocrea ofl., 2014; Fernandes ofl., 

2014b; Karabalut og Arikan, 2009; Li ofl., 2007; Wennström, 2011) og ein kannaði áhrif sömu 

fræðsluaðferðar í ólíkum styrkleika (Wakimizu ofl., 2009). Í fjórum rannsóknum var samanburðarmeðferðin 

hugardreifing (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b) 

og í einni var samanburðarmeðferð lyfjaforgjöf eða nærvera foreldra við svæfinguna (Kain ofl., 2007). 

Mjög misjafnt var í hverju hefðbundin meðferð fólst. Það sem var hluti af hefðbundinni meðferð í sumum 

rannsóknum var tilraunameðferð í öðrum. Foreldrar fylgdu börnunum allt aðgerðarferlið nema þegar kom 

að sjálfri svæfingunni, þá misjafnt eftir sjúkrahúsum hvort foreldrum var leyft að vera viðstaddir. Í þeim 

rannsóknum þar sem nærvera foreldra við svæfingu var tiltekin voru þeir ýmist viðstaddir í öllum tilvikum 

(Hee ofl., 2012; McLaren og Kain, 2008; Wennström ofl., 2011), í 22% tilvika (Fortier ofl., 2015) eða aldrei 

(Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Fernandes ofl., 2014a). Yfirleitt var ekki tekið fram hvort 

börnin fengu lyfjaforgjöf eða ekki en þar sem það kom fram fengu 2,2% (Wennström ofl., 2011), 4,5% 

(Fincher ofl., 2012), 60% (Crandall ofl., 2008), 70% (Fortier ofl., 2015) og upp í 100% barnannna 

lyfjaforgjöf (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014). Sumar rannsóknir stöðluðu hefðbundin 

undirbúning til að tryggja samræmi í samanburðarhóp og fól sá undirbúninigur í sér almennar útskýringar 

á umönnun fyrir og eftir aðgerð, s.s. föstu, hreinlæti, lífsmörkum, staðsetningu umbúða, umönnun 

skurðsárs, verkjalyfjameðferð eftir aðgerð og upplýsingar um sjúkrahúsumhverfið (Crandall ofl., 2008; He 

ofl., 2015; Hee ofl., 2012; Kain ofl., 2007; Li ofl., 2007; Setoodeh ofl., 2010; Vaezzadeh ofl., 2011; 

Wakimizu ofl., 2009; Wennström ofl., 2011). Í nokkrum rannsóknum var hefðbundin meðferð fræðsla í hóp 

eða á einstaklingsgrundvelli þar sem börnum voru sýndar ljósmyndir eða myndbönd, fengu að handleika 

hluti tengda aðerðarferlinu og skoðunarferð um sjúkrahúsið (Fortier ofl., 2015; He ofl., 2015; Kain ofl., 

2007; Li ofl., 2007; O'Conner, 2008; Wennström ofl., 2011). Í sumum rannsóknum vantaði nánari lýsingu á 

hefðbundinni meðferð (Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b; Fincher ofl., 2012; Karabalut og 

Arikan, 2009; Karimi ofl., 2014; McLaren og Kain, 2008; Yuk ofl., 2015).  

Fræðslan var oftast framkvæmd af rannsakanda sem voru ýmist hjúkrunarfræðingar  (He ofl., 2015; 

Hee ofl., 2012; Karabalut og Arikan, 2009; Karimi ofl., 2014; Li ofl., 2007; Setoodeh ofl., 2010; Vaezzadeh 

ofl., 2011; Wennström ofl., 2011; Yun ofl., 2015), sálfræðingar eða læknar (Cuzzocrea ofl., 2013; 

Cuzzocrea ofl., 2014: Fernandes ofl., 2014; He ofl., 2015; Hee ofl., 2012; Kain ofl., 2007; McLaren og 

Kain, 2008). Í einni rannsókn sáu sérþjálfaðir leikmeðferðarsérfræðingar um fræðsluna (Fincher ofl., 

2012).  

Megin útkomubreytur í rannsóknunum voru kvíði eða áhyggjur fyrir eða eftir aðgerð. Helmingur 

rannsóknanna (N = 10) mat einnig verki eða verkjalyfjanotkun eftir aðgerð sem útkomubreytu og má sjá 

yfirlit yfir þær rannsóknir í töflu 2.  
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Tafla 2. Samantekt á rannsóknum með verki sem útkomubreytu. 

Heimild Tegund 
aðgerðar 

Aldur Fræðsla 
(N) 

Samanburður 
(N) 

Verkjamat Niðurstöður L 

Fortier 
ofl. 
2015     
 
RCT 

HNE 
Þvagfæra 
Augn 
Lýta 
Bæklunar 
Almennar 

2 – 7 ára Fræðsla opin viku f. aðg. 
H1 N = 33  
Webtips: Fræðsla í 
gegnum netið sniðin að 
kvíða barna og teg. aðg.  
a. Myndband (Fyrirmynd) 
b. Gagnvirkir leikir 
(bjargráðsleiðir) 
Sniðin að þörfum foreldra 
a.Upplýsingar um aðg.ferl. 
b.Bjargráðsleiðir 
+ hefðb. meðf. 

Aðg. dag 
H2 N = 41 
Hefðb. meðf. 
a. Lyfjaforgjöf  
(70%) 
b.Nærvera 
foreldra við 
svæfingu (22%) 
c. Leikmeðferð  
d. Alm. uppl. 

NRS metið á 
vöknun af hjfr., 
ásamt 
verkjalyfja-
notkun 

Engin 
marktækur 
munur á verkjum 
(p = 0,3)  né 
verkjalyfjanotkun      
(p = 0,22 – 0,74) 

1c 

Yun ofl. 
2015 
 
Quasi 
Exp 

Augn 3 – 6 ára  Fræðsla aðg. dag 
H1 N = 23 
Framkv. af hjfr. í 
trúðagervi 
a. Ljósmyndir (aðg. ferlið)  
Samtals 8 mín. 
Bæklingur fyrir foreldra um 
aðgerðarferlið 

Aðg. dag 
H2 N = 27 
Hefðb. meðf. 
a. Alm. Uppl. 

FPS-r metið 2 
klst. e. aðg. 

Börn í 
tilraunahóp voru 
með marktækt 
minni verki eftir 
aðgerð (p < 
0,001) 

2c 

He ofl. 
2015 
 
RCT 

HNE 
Bæklunar  
Almennar 

6 – 14 
ára 

Fræðsla 3-7 d. f. aðg. 
H1 N = 48 
Framkv. heima eða á sj.h. 
a.Myndband (aðg. ferlið) 
b.Ljósmyndir af umhv. og 
tækjum 
c.Leikmeðferð með dúkku 
Heima: æfa sig með 
sjúkrah.tæki + bæklingur 

3-7 d. f. aðg.  
H2 N = 47 
Hefðb. meðf: 
a. Myndband  
(aðg.ferlið) 

NRS metið 24 
klst. e. aðg.  
 

Börn í 
tilraunahóp voru 
með marktækt 
minni verki eftir 
aðgerð (p < 
0,001) 

1c 

Fincher 
ofl. 
2012 
 
RCT 

HNE 
Augn 
Lýta  
Bæklunar 

3 – 12 
ára 

Fræðsla 1-10 d. f. aðg. 
H1 N = 35 
a.Skoðunarferð  
b.Ljósmyndir (aðg. ferlið) 
c.Leikmeðferð með dúkku 
Samtals 60 mín 
Heima: Æfa sig með 
sj.hústæki  

Aðg. dag. 
H2 N = 32 
Hefðb. meðf: 
a. Alm. Uppl. 

FLACC < 5 
ára 
FPS-r  > 5 ára. 
 

Börn í 
tilraunahóp voru 
með marktækt 
minni verki eftir 
aðgerð (p < 
0,001) 

1c 

Wenn-
ström 
ofl. 
2011 
 
RCT 

Kviðslits  
Þvagfæra  
Augn 
Almennar 

5 – 11 
ára 

Fræðsla 1 – 5 v. f. aðg. 
H1 N = 31 
a. Hefðb. meðf.  
b. Stuðningur hjfr. í 
gegnum aðg. ferlið 
H2 N = 31 
a. Hefðb. meðf.  

Aðg. dag.  
H3 N = 31 
Hefð. Meðf: 
a.Alm. uppl. 
(aðg.ferlið) 
b.Myndabók 
(aðg.ferlið) 
c. Nærvera 
foreldra við 
svæfingu 

WBFS og 
verkjalyfja-
notkun metin á 
vöknun 30 – 
90 mín e. aðg.  

Ekki var 
marktækur 
munur á verkjum 
eða verkjayfja-
notkun en börn 
sem fengu 
stuðning hjfr. 
þurftu marktækt 
minna magn af 
morfíni (p = 
0,014) 

1c 

Setoo-
deh ofl. 
2010 
 
RCT 

HNE 9 – 12 
ára 

Fræðsla aðg. dag 
H1 N = 100 
Hópfræðsla 6 börn saman 
a. Myndband (fyrirmynd) 
b. Spurningar/umræður 

Aðg. dag 
H2 N = 99 
Hefðb. meðf: 
a.Alm. uppl. 
 

VAS meðal 
verkjaskor 
mælt 1 – 8 
dögum eftir 
aðg. metið af 
mæðrum 

Ekki var 
marktækur 
munur á verkjum 
 

1c 
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Samtals 60 mín. 
Bæklingur f. for. um aðg. 
ferlið  

Bæklingur f. for. 
um aðg. ferlið.   

Cran-
dall ofl. 
2008 
 
Pseudo 
RCT 

HNE 7 – 13 
ára 

Fræðsla 7-11 d. f. aðg. 
N = 30 
a. Verkjabæklingur: 
verkjamat NRS og 
verkjameðferð e. aðg. 

Aðg. dag 
N = 30 
Hefðb. meðf: 
Alm. uppl. um 
aðg. ferlið og 
kennsla í notkun 
NRS skalans 

NRS mælt í 3 
daga e. aðg.  

Ekki marktækur 
munur á verkjum 
(0,27-0,50) 

1d 

O´Conn
er-von  
2008 
 
RCT 

HNE 10 – 16 
ára 

Fræðsla opin viku f. aðg. 
H1 N = 28 
Internetið 
a.Jafningjafræðsla (aðg. 
ferlið) 
b.Ljósmyndir (aðg. ferlinu) 
Leiðbeiningar til foreldra 
varðandi aðg.ferlið 

1-14 d. f. aðg.  
H2 N = 14 
Hefðb. fræðsla:  
a. Ljósmyndir 
(aðg. ferlið) 
b.Skoðunarferð 
H3 N = 24 
Alm. uppl. 
aðg.dag 

NRS mælt 2 
klst. eftir 
útskrift af 
vöknun og 24 
klst. e. aðg. 

Ekki marktækur 
munur á verkjum 
á vöknun (p = 
0,586) eða 24 
klst. eftir aðg. (p 
= 0,056) að 
teknu tilliti til 
verkja-
lyfjanotkunar 

1c 

Li, 
Lopez 
og Lee 
2007 
 
RCT 

Umsk. 
Kviðslits 
Augn 
HNE 
Tannviðg 
Bæklunar 
 

7 – 12 
ára 

Fræðsla 7d. f. aðg. 
H1 N = 97 
Hópfræðsla 
a.Skoðunarferð  
b.Leikmeðferð með dúkku 
Samtals 60 mín 

1-2 vikum f. aðg. 
H1 N=106 
Hefðb. meðf: 
Hópfræðsla 
a. Alm. uppl. um 
aðg. ferlið 

VAS mælt 4 
klst. e. aðg.  

Ekki var 
marktækur 
munur á verkjum 
barna eftir 
aðgerð (p = 
0,09) 

 

1c 

Kain 
ofl. 
2007 
 
RCT 

HNE 
Augn 
Þvagfæra 
Lýta 
Annað 

2- 10 
ára 

Fræðsla 2-7 d. f. aðg. 
H1 N = 96 
ADVANCE 10 m. + hefðb. 
fræðsla 20 mín. 
2-7 d. f. aðg:  
Undirbúningspakki heim:  
a. Myndband (Fyrirmynd) 
23 mín 
b. Þrír bæklingar með 
leiðbein. til for. og 
æfingadót 
1 og 2 d. f. aðg. Símtöl til 
foreldra 
Aðg. Dag: Hugardreifing  
Við svæfingu: Foreldrar 
með hugardreifingu 

2 – 7 d. f. aðg. 
H2 N = 99 
Hefðb. fræðsla 
samtals 20 mín. 
a.Upplýsingagjöf 
b.Skoðunarferð 
H3 N = 94 
a. Nærvera 
foreldra við 
svæfingu 
b.Hefðb. fræðsla 
H4 N = 98 
a.Lyfjaforgjöf 30 
mín fyrir aðg.   
b.Hefðb. fræðsla 

Verkjalyfja-
notkun eftir 
aðg. mælt í 
kódín 
einingum. 

Börn í H1 þurftu 
marktækt minna 
(p=0,016) af 
Fentanýl eftir 
aðgerð 

1c 

NRS = Numeric rating Scale, WBFS = Wong Baker Faces Scela, FPS-r = Faces Pain Scale – revised, VAS = Visual  Analogue 
Scale, HNE = Háls-, nef- og eyrnaaðgerðir. 
 

Aðrar útkomubreytur sem mældar voru í rannsóknunum voru samvinna við svæfinguna (Cuzzocrea 

ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; McLaren og Kain, 2008), bráðaæsingur á vöknun (Fortier ofl., 2015; Kain 

ofl., 2007), tímalengd á vöknun (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007; Wennström ofl., 2011), breytingar á 

hegðun, (Fincher ofl., 2012), gæði svefns og inntaka vökva eftir aðgerð (Crandall ofl., 2008), þekking 

(O´Conner-von, 2008), mat á ánægju barna með fræðsluna (Crandall ofl., 2008; Hee ofl., 2012; 

O´Conner-von, 2008) og kvíði foreldra (Cuzzocrea ofl., 2014; Fernandes ofl., 2014b; Fincher ofl., 2012; 

Kain ofl., 2007; Karabalut og Arikan, 2009; Li ofl., 2007; O´Conner-von, 2008; Wakimizu ofl., 2009; Yun 

ofl., 2015). 
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3.3 Lýsing á mælitækjum fyrir útkomubreytur 
Megin útkomubreyta í flestum rannsóknunum (N = 18) var kvíði barna fyrir eða eftir aðgerð. Áhyggjur voru 

útkomubreytur í tveimur rannsóknum (Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b). Þar sem áhyggjur 

eru nátengdar hugtakinu kvíði voru þær rannsóknir teknar með í samantektina. Yfirlit yfir mælitæki á 

megin útkomubreytum má sjá í töflu 3. Í flestum rannsóknunum var kvíði metin eftir íhlutun fyrir aðgerð en 

í þremur rannsóknum var kvíðinn eingöngu metin eftir aðgerð (Karimi ofl., 2014; Setoodeh ofl., 2010; Yun 

ofl., 2015). Kvíði var oftast metin strax eftir aðgerð en í einni rannsókn var hann metin í þrjá daga eftir 

aðgerð (Crandall ofl., 2008) og í tveimur var hann metin í allt að mánuð eftir aðgerð (Setoodeh ofl., 2010; 

Wakimizu ofl., 2009).  

Tafla 3. Yfirlit yfir mælitæki á kvíða og áhyggjur. 

Mælingar á kvíða/áhyggjur Mælitæki Heimildir 

Lífeðlisfræðilegar 
mælingar 

Hjartsláttur • Yun ofl. (2015) 
• Fernandes ofl. (2014a) 

Blóðþrýstingur • Yun ofl. (2015) 
• Fernandes ofl. (2014a) 

Cortisol í munnvatni • Wennström ofl. (2011) 
Tjáning með teikningum Child Drawing: Hospital 

(CD:H) 
• Karimi ofl. (2014) 

Sjálfsmatskvarðar á kvíða 
og áhyggjur 

State Trait Anxiety 
Inventory for Children 
(STAIC) 

• Karabalut og Arikan (2009) 
• Crandall ofl. (2008) 
• O´Conner-von (2008) 

State Anxiety Scale for 
Children (SAS-C) 

 

• Vaezzadh ofl. (2011) 
• Setoodeh ofl. (2010) 
• He ofl. (2015) 
• Li ofl. (2007) 

Wong Baker Faces Scale 
(WBFS) 

• Wakimizu ofl. (2009) 

Child Surgery Worry 
Questionaire (CSWQ) 

• Fernandes ofl. (2014a) 
• Fernandes ofl. (2014b) 

Mat á kvíðatengdri 
hegðun 

modified Yale Preoperative 
Anxiety Scale (mYPAS) 

 

• Fortier ofl. (2015) 
• Yun ofl. (2015) 
• Cuzzocrea ofl. (2014) 
• Cuzzocrea ofl. (2013) 
• Fincher ofl. (2012) 
• McLaren og Kain (2008) 
• Kain ofl. (2007) 

Child Emotional 
Manifestation Scale 
(CEMS) 

• He ofl. (2015) 
• Li ofl. (2007) 

Behaviour Score (BS) • Hee ofl. (2012) 

 

Aðferðir til að mæla kvíða og áhyggjur voru lífeðlisfræðileg gildi, mælitæki sem mæla kvíðatengda 

hegðun, sjálfsmatskvarðar og tjáning kvíða í gegnum teikningar. Lífeðlisfræðileg gildi sem mælikvarði á 

kvíða voru hjartsláttur og blóðþrýstingur í tveimur rannsóknum (Li ofl., 2007; Yun ofl., 2015) og cortistol 

mælt í munnvatni í einni rannsókn (Wennström ofl., 2011). Kvíði getur aukið hjartslátt og blóðþrýsting og 
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er hlutlægt mat á viðbrögðum líkamans. Þó er margt annað en kvíði sem hefur áhrif á hjartslátt og 

blóðþrýsting, s.s. verkir og lífeðlisfræðilegt ástand, og eru þessar breytur því ekki sértækt mat á kvíða. 

Ennfremur er hækkun á hjartslætti og blóðþrýsting líkamleg viðbrögð við kvíðanum en einstaklingar geta 

fundið fyrir kvíða án þess að sýna líkamleg einkenni. Reiknað hefur verið út að til að fá marktæk áhrif af 

leikmeðferð fyrir aðgerð þurfi a.m.k. 112 þátttakendur í úrtak ef hjartsláttur er notaður sem útkomubreyta á 

kvíða og 368 þátttakendur í úrtak ef blóðþrýstingur er notaður sem útkomubreyta (Li og Chung, 2009).  

Cortisol í munnvatni var notað til að meta áhrif fræðslu í einni rannsókn (Wennström ofl., 2011). Tengsl 

cortisols við streitu og kvíða eru mjög flókin og margir þættir sem geta skýrt breytileika í cortisol gildum, 

t.d. estrogen, sjúkdómsástand og á hvaða tímum sólarhringsins gildin eru mæld (Hellhammer, Wüst og 

Kudielka, 2009). Rannsóknir benda til að ekki sé marktækt línulegt samband á milli cortisol gilda og 

mælinga á streitu og kvíða en hinsvegar er að finna ólínuleg samvirkni áhrif við kvíða og streitu eftir því á 

hvaða tíma dags gildin eru mæld (Takai ofl., 2004; Vedhara ofl., 2003). Í rannsókn Wennström ofl. (2011) 

var ekki gerð tilraun til að meta réttmæti mælingana en tekin voru endurtekin sýni til að greina breytileika í 

gildum meðal einstaklinga og milli einstaklinga. Í rannsókninni kom í ljós að cortisol gildi voru breytileg eftir 

tegund aðgerðar sem börnin undirgengust og því var tegund aðgerðar tekin inn í gagnagreiningu sem 

áhrifaþáttur.  

Mat á kvíða út frá teikningum barna var mælt með mælitækinu “Child Drawing: Hospital” (CD:H) í einni 

rannsókn (Karimi ofl., 2014). CD:H matstækið hefur verið notaði í nokkrum rannsóknum við mat á kvíða 

barna fyrir aðgerðir. Það var þróað í tengslum við sjúkrahúsdvöl barna á aldrinum 5 - 11 ára í 

Bandaríkjunum (Clatworty, Simon og Tiedeman, 1999). Það hefur einnig verið prófað m.t.t. réttmætis og 

áreiðanleika hjá sænskum börnum á sama aldri (Wennström, Nasic, Hedelin og Bergh, 2011). Samkvæmt 

þeim rannsóknum var einsleitni mælitækisins viðunandi og samræmi milli mælinga há. Það gerði 

greinarmun á kvíða barna sem fengu sálræna meðferð til að draga úr kvíða tengdum sjúkrahúsdvöl og 

þeirra sem ekki fengu slíka meðferð. Mælitækið gerði einnig greinarmun á börnum sem lágu á sjúkrahúsi 

og börnum sem ekki voru inniliggjandi, sem rennir stoðum undir þáttaréttmæti þess. Það hefur einnig 

sterka jákvæða fylgni við STAIC sem er vel viðurkennt matstæki á kvíða, en það vantar upplýsingar um 

aðgreiningarréttmæti við önnur skyld hugtök. Í rannsókn Karimi ofl. (2014) var ekki gerð tilraun til að meta 

réttmæti og áreiðanleika mælitækisins. Einungis einn rannsakandi lagði mat á teikningarnar og því ekki 

hægt að meta samræmi í mælingum, en mat á teikningum getur verið mjög huglægt og því mikilvægt að 

fleiri en einn rannsakandi meti teikningarnar. Ennfremur eru margir aðrir þættir en kvíði sem hafa áhrif á 

teikningar barna, s.s. félags- og menningarlegur bakgrunnur. Hingað til hafa rannsóknir á réttmæti 

mælitækisins einungis verið framkvæmdar á börnum í Bandaríkjunum og Svíþjóð og er spurning hversu 

réttmætur mælikvarði matstækið er á kvíða fyrir Írönsk börn sem búa við annann menningarlegann 

bakgrunn.  

Algengasta matstækið á kvíðatengdri hegðun var mYPAS (N = 8). mYPAS hefur mikið verið notað í 

rannsóknum við mat á kvíða hjá börnum fyrir aðgerðir og hefur sýnt viðunandi samtímaréttmæti við STAIC 

mælitækið á kvíða, hátt þáttaréttmæti og viðunandi áreiðanleika í mælingum (Kain ofl., 1997). Kvíðatengd 
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hegðun er metin með 22 atriðum á fimm sviðum; virkni, tilfinningalegri tjáningu/svipbrigði, hvernig barnið 

bregst við áreiti, munnlegri tjáningu og notkun foreldra. Ef foreldrar eru ekki viðstaddir svæfinguna sjálfa, 

þá er þeim hluta matstækisins sleppt. Skor yfir 37 eru talin vera klínískt marktæk (Kain ofl., 1997). 

Samræmi í mati rannsakenda var gott í rannsóknunum (> 0,80) (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 

2014; Fincher ofl., 2012; Kain ofl., 2007; Yun ofl., 2015). mYPAS matstækið hefur verið gagnrýnt fyrir að 

kvíðaskor virðast lækka eftir því sem matsaðilar eru orðnir vanari að nota mælitækið (Davidson ofl., 2006). 

Nýlega hefur verið þróuð styttri útgáfa af m-YPAS mælitækinu til að auðvelda notkun þess í klínískum 

rannsóknum (Jenkins, Fortier, Kaplan, Mayes og Kain, 2014). 

 Önnur matstæki á kvíðatengdri hegðun voru “Childrens Emotional Manifestation Scale” (CEMS) (Li 

ofl., 2007; He ofl., 2015) og “Behaviour Score” (BS) (Hee ofl., 2012) sem notuð voru til að meta 

tilfinningalega tjáningu barna við svæfinguna. CEMS matstækið metur barnið á fimm sviðum; svipbrigði, 

munnlegri tjáningu, virkni, samskiptum og samvinnu við svæfinguna. Börnum eru gefin stig á skalanum 1 - 

5 fyrir hvert svið. Mælitækið hefur háan áreiðanleika og hátt réttmæti (Li og Lopez, 2005). Behavior Score 

samanstendur af fjórum fullyrðingum sem geta átt við barnið; barnið leikur og sýnir samvinnu (1 stig), 

barnið grætur stutt og bregst við tiltali og leik (2 stig), barnið er kvíðið og truflast auðveldlega, grætur lengi 

og bregst ekki við nálgun (3 stig), barnið er stjórnlaust, öskrar viðstöðulaust eða það þarf að halda því (4 

stig). Ekki var að finna neinar upplýsingar um hvort mælitækið hafi verið prófað m.t.t. réttmætis og 

áreiðanleiki og ekki var gerð tilraun til að meta það í rannsókn Hee ofl. (2012).  

Algengasta sjálfsmatstækið á kvíða var STAIC eða styttri útgáfa listans “State Anxiety Scale for 

Children” (SAS-C) (N = 8). Kvíðamatstæki Spielberger hefur mikið verið notað í rannsóknum við að meta 

kvíða fyrir aðgerðir og hentar fyrir börn frá fimm ára aldri. Matstækið samanstendur af tveimur skölum, 

með 20 atriðum hvorum. Annar mælir tiltölulega stöðug persónueinkenni, sem gerir einstaklinga líklegri til 

að finna fyrir kvíða  (e. trait), en hinn mælir tímabundnar breytingar á kvíða (e. state). Flestar 

rannsóknirnar notuðu eingöngu kvarðann sem metur tímabundnar breytingar á kvíða. Hvert atriði er metið 

á skalanum 1 - 3 þannig að heildarskor getur verið frá 20 - 60. Því fleiri stig því meiri kvíði. Mælitækið 

hefur viðunandi stöðugleika og einsleitni. Það hefur viðunandi samtímaréttmæti við önnur kvíðamatstæki, 

s.s. VAS og mYPAS og við mælingar á líffræðilegum breytum, s.s. hjartslætti og blóðþrýstingi (Foster og 

Park, 2012; Li og Lopez, 2004). Mælitækið hefur verið gagnrýnt fyrir að hafa of lítið aðgreiningarréttmæti, 

en það hefur miðlungs til sterka fylgni við mælingar á þunglyndi (Foster og Park, 2012). Eins hefur það 

verið gagnrýnt fyrir að vera ekki nægilega næmt í að sýna mun á kvíða fyrir og eftir aðgerð (Bringuier ofl., 

2009; Foster og Park, 2012).  

Í einni rannsókn var notaður “Wong Baker Faces Scale” (WBFS) andlitskvarði til að meta kvíða 

(Wakimizu ofl., 2009). WBFS var upphaflega hannað sem verkjamatstæki en hefur verið notað sem 

kvíðamatstæki á börn. Ekki var gerð tilraun til að meta áreiðanleika og réttmæti þess í rannsókn Wakimizu 

ofl. (2009). Gagnrýna má hversu réttmætt mælitækið er í að aðgreina kvíða hjá börnum á aldrinum 3 - 6 

ára frá öðrum tilfinningum sem barnið hefur s.s. verkjum, sorg og depurð. Hæfileiki barna til að aðgreina 

hugtök er enn að þroskast á aldrinum 4 - 7 ára (Schuster og Ashburn, 1992).  
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Sjálfsmat á áhyggjum var mælt með “Child Surgery Worries Questionaire” (CSWQ) í tveimur 

rannsóknum (Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b). CSWQ mælitækið metur 23 atriði sem 

tengjast áhyggjum fyrir aðgerð. Barnið metur hverja fullyrðingu á 5 stiga kvarða hversu miklar áhyggjur 

það hefur. Mælitækið reyndist hafa hátt þáttaréttmæti og háa einsleitni í rannsóknunum (Fernandes ofl., 

2014a; Fernandes ofl., 2014b).  

Yfirlit yfir verkjamatsæki má sjá í töfllu 4. Í flestum tilfellum mátu börnin eigin verki (N = 7). Í öðrum 

tilvikum mátu mæður verki (Setoodeh ofl., 2010), hjúkrunarfræðingar á vöknun (Fortier ofl., 2015) eða 

rannsakendur (Fincher ofl., 2012). Í þremur rannsóknum var skráð verkjalyfjanotkun (Fortier ofl., 2015; 

Kain ofl., 2007; Wennström ofl., 2011). Verkjamatstækið “Face Leg Activity Cry Consolability” (FLACC) 

var notað í einni rannsókn til að meta verki hjá börnum yngri en 5 ára (Fincher ofl., 2012). Það hefur sýnt 

sig að vera réttmætt og áreiðanlegt til að meta verki eftir aðgerð hjá börnum á aldrinum 2 mánaða til 7 ára 

(Merkel, Voepel-Lewis, Shayevitz og Malviya, 1997; von Baeyer og Spagrud, 2007). Verkjamatstækið 

“Faces Pain Scale – Revised” (FPS-R) var notað í tveimur rannsóknum til að meta verki hjá börnum á 

aldrinum 3 - 6 ára (Yun ofl., 2015) og 5 - 12 ára (Fincher ofl., 2012). Það er réttmætt og áreiðanalegt 

verkjamatstæki fyrir börn á aldrinum 5 - 12 ára (Hicks, von Baeyer, Spafford, Korlaar og Goodenough, 

2001). Hins vegar eru takmarkaðar upplýsingar um réttmæti þess við að meta verki hjá börnum yngri en 

fimm ára og því mælt með að nota líka matstæki á verkjahegðun s.s. FLACC þegar verkir er metnir hjá 

yngri börnum (Stinson, Kavanagh, Yamada, Gill og Stevens, 2006; Tomlinson, von Baeyer, Stinson, og 

Sung, 2010). Fjórar rannsóknir notuðu VAS eða “Numeric Rating Scale” (NRS) við verkjamat hjá börnum 

á aldrinum 6 - 16 ára (Crandall ofl., 2008; He ofl., 2015; Li ofl., 2007; O´Conner-von, 2008). Hjá börnum 

og unglingum eldri en átta ára hefur verið mælt með að nota VAS eða NRS við verkjamat og helst að nota 

FPS-R samhliða ef börn eru á aldrinum 8 - 12 ára til að auka áreiðanleika (Stinson ofl., 2006).  

Tafla 4. Yfirlit yfir verkjamatstæki. 

Mat á verkjum  Verkjamatstæki         Heimild 
Sjálfsmat Wong Baker Faces Scale (WBFS) • Wennström ofl. (2011) 

The Faces Pain Scale – revised (FPS-R) • Yun ofl. (2015) 
• Fincher ofl. (2012) 

Numeric Rating Scale (NRS) 
 

• Crandall ofl. (2008) 
• O´Conner-von (2008)  
• He ofl. (2015) 

Visual Analogue Scale (VAS) • Li ofl. (2007) 
Mat mæðra Visual Analogue Scale (VAS) • Setoodeh ofl. (2010) 

Mat fagaðila Numeric Rating Scale (NRS) • Fortier ofl. (2015) 
Face Leg Activity Cry Consolability (FLACC) • Fincher ofl. (2012) 

Verkjalyfjanotkun  • Fortier ofl. (2015) 
• Wennström ofl. (2011) 
• Kain ofl. (2007) 

 

Bráðaæsingur eftir aðgerð (e. emergence delirium) var metinn með mælitækjunum “Pediatric 

Anesthesia Emergence Delirium” (PAED) (Fortier ofl., 2015) og “Emergence Behaviour Scale” (EMS) 

(Kain ofl., 2007). Samvinna við svæfinguna var metin með “Induction Compliance Checklist” (ICC) 
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(Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; McLaren og Kain, 2008) og breytingar á hegðun eftir aðgerð 

voru metnar með “Post Hospital Behaviour Questionaire” (PHBQ) (Fincher ofl., 2012). PHBQ mælitækið 

samanstendur af 27 spurningum til foreldra um atferli barnsins eftir aðgerðina og eiga foreldrar að meta 

hegðun barnsins á skalanum einn til fimm eftir því hvort tíðni hegðunar hafi aukist eftir aðgerð. Ekki hefur 

verið gerð nægjanlega vel grein fyrir réttmæti og áreiðanleika mælitækisins og ekki er samræmi í því 

hvernig rannsakendur skora hegðun barnanna (Hilly ofl., 2015; Jenkins ofl., 2015).  

3.4 Mat á gæðum rannsókna 
Yfirlit yfir gæði rannsókna má sjá í töflu 5. Þær rannsóknir sem metnar voru með mikla hættu á skekkju 

(MAStARI < 6) voru ekki teknar með í samantektina. Sex rannsóknir voru metnar með miðlungs mikla 

hættu á skekkju (MAStARI 6 - 7) og 14 rannsóknir voru metnar með litla hættu á skekkju (MAStARI 8 – 

10) í niðurstöðum. Flestar rannsóknirnar voru með sönnu tilraunasniði (N = 15) þar sem slembiskipting í 

hópa var tilviljanakennd. Þrjár rannsóknir notuðu hálfsanna slembiskiptingu (e. pseudo-randomization) þar 

sem slembiskipt var í hópa eftir vikum (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014) eða til skiptis (Crandall 

ofl., 2008). Tvær rannsóknir voru með hálfsönnu tilraunasniði (e. quasi-experiment) (Karabalut og Arikan, 

2009; Yun ofl., 2015). Hætta er á kerfisbundinni skekkju í vali á þátttakendum (e. selection bias) þegar 

ekki er notuð sönn slembiskipting í hópa (Polit og Beck, 2012). Í fjórum af fimm rannsóknum sem ekki 

notuðu sanna slembiskiptingu voru hópar sambærilegir m.t.t. kvíða barna fyrir íhlutun (Crandall ofl., 2008; 

Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2015; Yun ofl., 2015) sem styrkir innra réttmæti niðurstaðna. 

Ennfremur var kvíði foreldra sambærilegur milli hópa í tveimur rannsóknum (Cuzzocrea ofl., 2013; Yun 

ofl., 2015) sem styrkir enn frekar réttmæti þeirra niðurstaðna því rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli kvíða 

foreldra og kvíða barna fyrir aðgerðir (Fortier ofl., 2010a). Ein rannsókn mat bæði kvíða barna og kvíða 

mæðra fyrir íhlutun og er talsverður munur á hópum á kvíðastigi bæði hjá börnum og mæðrum fyrir 

íhlutun. Gera höfundar ekki grein fyrir hvort þessi munur á hópum sé marktækur sem dregur úr innra 

réttmæti rannsóknarinnar (Karabalut og Arikan, 2009).  

Flestar rannsóknirnar (N = 16) notuðu vel viðurkennd kvíðamatstæki sem prófuð hafa verið m.t.t. 

réttmætis og áreiðanleika. Fjórar rannsóknir notuðu matstæki á kvíða sem þyrfti að athuga betur m.t.t. 

hversu réttmætur mælikvarði þau séu á kvíða (Hee ofl., 2012; Karimi ofl., 2014; Wakimizu ofl., 2009; 

Wennström ofl., 2011). Einungis fjórar rannsóknir blinduðu þátttakendur á hvaða hóp þeir tilheyrðu 

(Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b; Hee ofl., 2012; Wakimizu ofl., 2009). Alltaf er hætta á að 

þátttaka í rannsókn hafi áhrif á hegðun þátttakenda og dregur blindun því úr þeim áhrifum (Campell-Yeo, 

Ranger, Johnston og Ferguson, 2009). Allar rannsóknirnar blinduðu þá aðila sem framkvæmdu mat á 

kvíða sem dregur úr líkum á skekkjum í mati á útkomubreytum. Einungis þrjár rannsóknir gáfu útreikninga 

á áhrifum (e. effect size) íhlutana (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007; Li ofl., 2007) en fjórtán rannnsóknir 

gerðu styrkleikagreiningu (e. power analysis) fyrir rannsókn. 
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Tafla 5. Mat á gæðum rannsókna samkvæmt MAStARI viðmiðum JBI. 

MAStARI Fort-
ier 
ofl. 
2015 

Yun 
ofl. 
2015 

He 
ofl. 
2015 

Cuzz
ocrea 
ofl. 
2014 

Fern-
andes 
ofl. 
2014a 

Fern-
andes 
ofl. 
2014b 

Kar-
imi 
ofl. 
2014 

Cuzz
ocrea 
ofl. 
2013 

Hee 
ofl. 
2012 

Fin-
cher 
ofl. 
2012 

1) Random assignment? J N J N J J J N J J 

2) Participants blinding? N N N N J J N N J N 

3) Allocation concealment? J N J N J J J N J J 

4) Outcomes of people who   
withdrew? 

J N J N J J J N J J 

5) Blinding of assessors? J J J J X X J J X J 

6) Control and treatment 
group comparable at entry? 

J J J J Ó 

 

Ó 

 

J J Ó J 

7) Groups treated identically 
except for interventions? 

J J J J J J J J J J 

8) Outcomes measured in the 
same way for all groups? 

J J J J J J J J J J 

9) Outcomes measured in a 
reliable way? 

J J J J J J N J N J 

10) Appropriate statistical 
analysis? 

J J J J J J J J J Ó 

Power analysis J J J N N J J N J J 

Heildarstig 9 6 9 6 9 9 8 6 8 8 

MAStARI Vaezz
adeh 
ofl. 
2011 

Wenn
ström 
ofl. 
2011 

Setoo
deh 
ofl. 
2010 

Kara-
balut 
ofl. 
2009 

Waki-
mizu 
ofl. 
2009 

Cran-
dall 
ofl. 
2008 

O´Co
nner- 
von 
2008 

McLa
ren 
ofl. 
2008 

Li ofl. 
2007 

Kain 
ofl. 
2007 

1) Random assignment? J J J N J N J J J J 

2) Participants blinding? N N N N J N N N N N 

3) Allocation concealment? J J J N J N J J J J 

4) Outcomes of people who   
withdrew? 

J N J J J N J J N J 

5) Blinding assessors? J J X X X X X J J J 

6) Control and treatment 
group comparable at entry? 

J J J N J J N J J J 

7) Groups treated identically 
except for interventions? 

J J J J J J J J J J 

8) Outcomes measured in the 
same way for all groups? 

J J J J J J J J J J 

9) Outcomes measured in a 
reliable way? 

J N J J N J J J J J 

10) Appropriate statistical 
analysis? 

J J J J J J J J J J 

Power analysis J N J N J N J N J J 

Heildarstig 9 7 9 6 9 6 8 9 8 9 

J = Já, N = Nei, Ó = Óljóst. X = á ekki við 
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3.5 Tengsl fræðslu við kvíða barna 
Flestar rannsóknirnar (N = 16) sýndu marktækt minni kvíða og áhyggjur hjá börnum sem fengu fræðslu 

fyrir aðgerð. Þessar rannsóknir voru með samtals 2042 þátttakendur á aldrinum 2 - 14 ára (Cuzzocrea ofl., 

2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b; Fortier ofl., 2015; He ofl., 2015; 

Kain ofl., 2007; Karabulut og Arikan, 2009; Karimi ofl., 2014; Li ofl., 2007; McLaren og Kain, 2008; 

Setoodeh ofl., 2010; Vaezzadeh ofl., 2011; Wakimizu ofl., 2009 Wennström ofl., 2011; Yun ofl., 2015). 

Rannsóknir sem ekki sýndu marktækan mun á kvíða (N = 4) voru með 293 þátttakendur á aldrinum 3 -16 

ára (Crandall ofl., 2008; Fincher ofl., 2012; Hee ofl., 2012; O´Conner-von, 2008).  

3.5.1 Inntak fræðslunnar 
Inntak fræðslunnar í rannsóknunum má skipta í annars vegar upplýsingar sem veittar voru til að draga úr 

óvissu barna um það sem framundan var og hvað barnið myndi skynja, s.s. verki, og hins vegar 

upplýsingar um hvað barnið gæti gert til að takast á við streituvalda í sjúkrahúsumhverfinu. Aðferðir sem 

kenndar voru til að takast á við streituvalda voru; slökun, djúp öndun, jákvæð hugsun og notkun 

hugardreifingar við svæfinguna (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Hee ofl., 2012; Kain ofl., 

2007; Fortier ofl., 2015). Oftast var lögð áhersla á að lýsa aðgerðarferlinu frá innskrift til útskriftar. Farið 

var yfir útlit sjúkrahúsumhverfisins, hlutverk starfsfólks og útlit og hlutverk tækja. Gefnar voru upplýsingar 

um hvernig svæfingin færi fram og ferlið eftir aðgerð t.d. hvað varðar verki og verkjameðferð. Í flestum 

rannsóknunum voru ekki gefnar upp nákvæmar upplýsingar um inntak fræðslunar og því ekki hægt að 

draga ályktanir varðandi hvaða inntak fræðslu hentar best til að draga úr kvíða. Ein rannsókn kannaði 

sérstaklega áhrif fræðslu um verki og verkjameðferð og sýndi hún ekki marktæk áhrif á kvíða barna 

(Crandall ofl., 2008). 

Í fjórum rannsóknum var sérstök áhersla á að kenna börnum aðferðir til að takast á við streituvaldandi 

aðstæður í sjúkrahúsumhverfinu (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Kain ofl., 2007; Fortier ofl., 

2015). Fagaðili eða foreldri hjálpði eða hvatti börnin til að nota bjargráðsleiðir við þær aðstæður sem vöktu 

mestan kvíða, s.s. við svæfinguna sjálfa (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Kain ofl., 2007). 

Allar sýndu þessar rannsóknir marktæk kvíðalækkandi áhrif. Kennsla bjargráðsleiða var hluti af samsettri 

íhlutun og því erfitt að greina sérstaklega áhrif þess umfram aðra hluta fræðslunnar. Við frekari greiningu á 

gögnum úr rannsókn Kain ofl. (2007) kom í ljós að börnin í þeim hóp, þar sem foreldrar héldu sig við 

leiðbeiningar um notkun hugardreifingar fyrir aðgerð, voru með marktækt lægri kvíða við svæfinguna 

(Fortier, Blount, Wang, Mayes og Kain, 2011). Í einni rannsókn var hluti af hefðbundinni meðferð markviss 

fræðsla til foreldra um notkun hugardreifingar við svæfinguna og fengu því bæði tilrauna- og 

samanburðarhópur þá fræðslu (Hee ofl., 2012). Í þeirra rannsókn var ekki marktækur munur á kvíða 

hópanna.  

Það er vísbending úr einni level 1c rannsókn með 408 þátttakendum að fræðsla til foreldra um notkun 

hugardreifingar og markviss notkun þess sé árangursrík aðferð við að draga úr kvíða barna á aldrinum 2 - 

10 ára fyrir aðgerðir (Grade A).  
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3.5.2 Framsetning fræðslunnar 

3.5.2.1 Leikmeðferð 
Áhrif leikmeðferðar var athuguð í átta rannsóknum. Í öllum tilvikum var um samsetta íhlutun að ræða og 

því ekki hægt að greina áhrif hverrar íhlutunar fyrir sig. Fyrir sjálfa leikmeðferðina var boðið upp á fræðslu 

um aðgerðarferlið í framsetningu myndbands (He ofl., 2015), brúðusýningar (Cuzzocrea ofl., 2013; 

Cuzzocrea ofl., 2014), skoðunarferðar um skurðstofu (Fincher ofl., 2012; Karimi ofl., 2014; Li ofl., 2007; 

Vaezzadh ofl., 2011) eða ljósmynda (Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015; Hee ofl., 2012). Í kjölfarið var 

leikmeðferð þar sem börnin fengu að handleika hluti tengda aðgerðarferlinu, s.s. svæfingargrímuna, 

súrefnismettunarmæli, blóðþrýstingsmæli ofl. Þar gafst tækifæri til að leita svara við spurningum undir 

leiðsögn fagfólks. Í sumum tilfellum var sérstök dúkka í barnsstærð sem börnin fengu að prófa tækin á 

(Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015; Li ofl., 2007; Vaezzadh ofl., 2011). Fræðslan tók 10 mínútur til 60 

mínútur og var ýmist veitt aðgerðardag, daginn fyrir aðgerð eða nokkrum dögum fyrir aðgerð. Í sumum 

tilfellum var um hópfræðslu að ræða (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Li ofl., 2007) og í einni 

rannsókn var boðið upp á að fá fræðsluna heima eða á sjúkrahúsi (He ofl., 2015).  

Í sex rannsóknum af átta mældist kvíði eða kvíðatengd hegðun lægri hjá hópnum sem fékk leikmeðferð 

(Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Karimi ofl., 2014; Li ofl., 2007; Vaezzadeh ofl., 2011). Í 

rannsókn He ofl. (2015) var ekki marktækur munur á hópunum mælt með SAS-C en börn sem fengu 

leikmeðferð voru með marktækt minni kvíðatengda hegðun við svæfingu mælt með CEMS. Tvær 

rannsóknir sýndu ekki marktækan mun á kvíða barna en þær notuðu ljósmyndir af aðgerðarferlinu og/eða 

skoðunarferð um sjúkrahúsið ásamt leikmeðferð (Fincher ofl., 2012; Hee ofl., 2012).  

Það eru vísbendingar úr fjórum level 1c og tveimur level 1d rannsóknum, með samtals 644 

þátttakendur, að leikmeðferð ásamt upplýsingum um aðgerðarferlið í formi myndbands, brúðusýningar 

eða skoðunarferðar um skurðstofu sé árangursrík aðferð til að draga úr kvíða 3 - 14 ára barna fyrir 

aðgerðir (Grade A).  

3.5.2.2 Fjölskyldufræðsla 
Ein rannsókn kannaði samsetta meðferð sem samanstóð af fræðslu til barna og umfangsmikilli fræðslu til 

foreldra (Kain ofl., 2007). Samanburðarhóparnir voru þrír. Allir hóparnir, þ.m.t. tilraunahópur, fengu 

hefðbundin undirbúning fimm til sjö dögum fyrir aðgerð sem samanstóð af skoðunarferð um sjúkarhúsið 

ásamt upplýsingum frá húkrunarfræðingi, svæfingarlækni og leikmeðferðarsérfræðingi. Að auki fékk einn 

samanburðarhópurinn lyfjaforgjöf 30 mínútum fyrir aðgerð og í öðrum voru foreldrar viðstaddir 

svæfinguna. Fyrir utan hefðbundin undirbúning fékk tilraunahópur afhent myndband af barni að ganga í 

gegnum aðgerðarferlið og þrjá bæklinga fyrir foreldra með upplýsingum. Fyrsti bæklingurinn innihélt 

upplýsingar um hvers væri að vænta á sjúkrahúsinu og ráðleggingar um hvernig takast mætti á við eigin 

kvíða og kvíða barnanna. Annar bæklingurinn innihélt upplýsingar um hvernig veita ætti börnunum 

hugardreifingu á aðgerðardegi og þriðji bæklingurinn innhélt upplýsingar fyrir foreldra til að þjálfa börnin í 
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notkun svæfingargrímunnar ásamt æfingapakka sem innihélt svæfingargrímu, hárnet og hlífðargrímu. 

Tveimur dögum fyrir aðgerð var hringt í foreldra í þeim tilgangi að athuga hversu mikið foreldrar höfðu 

haldið sig við undirbúniningsvinnuna, svara spurningum og athuga hvaða hugardreifingu þeir ætluðu að 

nota á aðgerðardegi. Á aðgerðardegi fengu börnin afhent leikföng til hugardreifingar. Við svæfinguna 

fylgdust sálfræðingar með og hvöttu foreldra til að nota hugardreifingu markvisst. Börn sem fengu þessa 

íhlutun sýndu marktækt minni kvíða í biðrými fyrir aðgerð en börnin í hinum hópunum. Við svæfinguna 

sýndu þau einnig marktækt minni kvíðatengda hegðun samanborið við börn sem fengu hefðbundin 

undirbúning og börn þar sem foreldrar voru vistaddir svæfinguna án þess að veita markvissa 

hugardreifingu. Ekki var marktækur munur á kvíðatengdri hegðun hjá tilraunahóp og hópnum sem fékk 

lyfjaforgjöf við svæfinguna. Frekari greining á gögnum úr rannsókninni sýndi að því meira sem foreldrar 

héldu sig við íhlutunina því minni var kvíða barnanna fyrir aðgerð (Fortier ofl., 2011).  

Ein level 1c rannókn með 408 þátttakendum gefur vísbendingu um að fjölskyldufræðsla dragi úr kvíða 

2 - 10 ára barna fyrir aðgerðir (Grade A).  

3.5.2.3 Þjálfun barna með svæfingargrímunni 
Þjálfun barna með svæfingargrímuna var prófað í þremur rannsóknum. Í tveimur rannsóknum var þessi 

meðferð hluti af samsettri íhlutun (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007) en í einni voru áhrif af þessari 

meðferð athuguð sérstaklega (McLaren og Kain, 2008). Tilraunahópurinn fékk kennslu á aðgerðardegi þar 

sem farið var skref fyrir skref í notkun svæfingargrimunnar og var foreldrið virkur þátttakandi í þeirri 

kennslu. Fyrst var barnið látið halda grímunni að andlitinu, svo æfði barnið sig í að anda í gegnum hana, 

síðan átti barnið að anda í gegnum grímuna meðan foreldrið hélt grímunni að andlitinu og að lokum fór 

barnið upp á skoðunarbekk og andaði í gegnum grímuna þar. Þetta var gert í þeim tilgangi að stuðla að 

betri samvinnu við svæfinguna (e. shaping) og að draga úr kvíða barnanna með því að láta þau komast í 

snertingu við svæfingargrímuna (e. exposure). Við svæfinguna var barnið svo minnt á að nota það sem 

það hafði lært. Kvíði barna í tilraunahópnum jókst marktækt meira strax eftir þjálfunina, en við svæfinguna 

þegar kom að því að nota grímuna var tilraunahópur með marktækt minni kvíðatengda hegðun en 

samanburðarhópur. Tölfræðileg greining á gögnum úr rannsókn Kain ofl. (2007) leiddi í ljós að það að 

þjálfa barnið heima með svæfingargrímuna hafði eitt og sér marktæk áhrif í að draga úr kvíðatengdri 

hegðun 2 - 10 ára barna við svæfingu (Fortier ofl., 2011).  

Það eru vísbendingar úr tveimur level 1c rannsóknum, með 511 þátttakendum að þjálfun með 

svæfingargrímunni dragi úr kvíðatengdri hegðun við svæfingu hjá 2 - 10 ára börnum (Grade A).  

3.5.2.4  Myndbönd, bæklingar og leikir 
Myndbönd sem veittu upplýsingar um aðgerðarferlið voru prófuð sérstaklega í fjórum rannsóknum 

(Fernandes ofl., 2014b; Karabalut og Arikan, 2009; Setoodeh ofl., 2010; Wakimizu ofl., 2009) en voru hluti 

af samsettri meðferð í sex rannsóknum (Fernandes ofl., 2014a; Fortier ofl., 2015; He ofl., 2015; Kain ofl., 

2007; Li ofl., 2007). Oft vantaði nánari lýsingu á innihaldi myndbandanna en öll fjölluðu þau um 

aðgerðarferlið, þ.e. um sjúkrahúsumhverfið og hvernig undirbúningi fyrir aðgerð væri háttað, oftast þannig 
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að barni, sem var að fara í aðgerð, var fylgt eftir (e. peer modeling). Þrjár rannsóknir könnuðu áhrif 

myndbands samanborið við almenna upplýsingagjöf (Fernandes ofl., 2014b; Karabalut og Arikan, 2009; 

Setoodeh ofl., 2010). Börn sem fengu myndbandsfræðslu voru með marktækt minni kvíða og áhyggjur. 

Kvíði jókst hjá þeim börnum sem fengu hefðbundna meðferð (Karabalut og Arikan, 2009; Setoodeh ofl., 

2010). Wakimizu ofl. (2009) báru saman tvo hópa af börnum. Annar hópurinn horfði á myndband viku fyrir 

aðgerð en hinn fékk myndbandið með heim, og gátu börnin horft að vild. Foreldrar fengu 

leiðbeiningabækling með heim um hvernig ætti að nota fræðsluefnið og viðeigandi svör við algengum 

spurningum barna um aðgerðarferlið. Börn í tilraunahóp horfðu að meðaltali 3,26 sinnum (bil 1 – 15) á 

myndbandið og voru með marktækt minni kvíða fyrir aðgerð en samanburðarhópurinn. Í einni rannsókn 

var myndband hluti af hefðbundinni meðferð (He ofl., 2015). 

Í rannsókn Fernandes ofl. (2014) fengu börn fræðslu á aðgerðardegi annað hvort í formi bæklings, 

myndbands eða borðspils. Metnar voru áhyggjur en ekki kvíði. Samanburðarhóparnir voru tveir, annars 

vegar hópur sem fékk hugardreifingu ótengda aðgerðarferlinu í formi bæklings, myndbands eða borðspils 

og hins vegar hópur sem fékk hefðbunda meðferð. Börn sem fengu fræðslu voru með marktækt minni 

áhyggjur en börn sem fengu hugardreifingu eða enga fræðslu. Ekki var marktækur munur á hópunum sem 

fengu hugardreifingu og enga fræðslu. Ekki var marktækur munur á því hvort fræðslan væri í formi 

bæklings, myndbands eða borðspils. 

 Karabalut og Arikan (2009) báru saman þrjá hópa af börnum. Einn hópur fékk að horfa á 12 mínútna 

myndband um aðgerðarferlið, einn hópur fékk fræðslu með bækling sem tók 20 - 30 mín og einn hópur 

fékk hefðbundna meðferð. Kvíði lækkaði fyrir aðgerð bæði hjá hópunum sem fengu fræðslu með 

myndbandi og með bæklingi en lækkunin náði einungis marktækni í myndabandshópunum. Ein rannsókn 

kannaði áhrif sértæks verkjabæklings samanborið við hefðbunda meðferð og voru ekki marktæk áhrif á 

kvíða barna fyrir eða eftir aðgerð (Crandall ofl., 2008).  

Gagnvirkir leikir sem veittu upplýsingar um aðgerðarferlið, eða kenndu aðferðir s.s. öndunaræfingar, 

voru hluti af annarri meðferð í tveimur rannsóknum (Fernandes ofl., 2014b; Fortier ofl., 2015) og því ekki 

hægt að meta áhrif þeirra umfram aðrar fræðsluaðferðir.  

Það eru vísbendingar úr þremur level 1c rannsóknum og einni level 2c rannsókn með 572 

þáttakendum að myndband sem lýsir aðgerðarferlinu sé áhrifarík aðferð til að draga úr kvíða og áhyggjum 

3 - 12 ára barna fyrir aðgerð (Grade A). Ekki eru nægjanlegar vísbendingar um áhrif fræðslu í formi 

bæklinga eða gagnvirkra leikja. 

3.5.2.5 Ljósmyndir af aðgerðarferlinu 
Í nokkrum rannsóknum voru ljósmyndir af aðgerðarferlinu hluti af samsettri íhlutun (Fincher ofl., 2012; He 

ofl., 2015; Hee ofl., 2012; O´Conner-von, 2008) en ein rannsókn kannaði sérstaklega fræðslu með 

ljósmyndum. Rannsakendur fræddu börnin um aðgerðarferlið með ljósmyndum um einni klukkustund fyrir 

aðgerð. Hjúkrunarfræðingurinn sem fræddi börnin var í trúðagervi. Börnin sem fengu fræðsluna voru með 

marktækt lægri kvíða eftir aðgerð (Yun ofl., 2015). Ókosturinn við fræðsluna var að fjögur börn vildu ekki 
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taka þátt í fræðslunni þar sem þeim líkaði ekki trúðagervið og börn sem voru hrædd við trúða gátu ekki 

verið með í rannsókninni.  

Það er vísbending úr einni level 2c rannsókn með 50 þátttakendum að fræðsla með ljósmyndum 

dragi marktækt úr kvíða 3 - 6 ára barna fyrir aðgerð (Grade B).  

3.5.2.6 Stuðningur fagaðila í aðgerðarferlinu 
Þrjár rannsóknir könnuðu áhrif af stuðningi fagaðila í aðgerðarferlinu. Tvær rannsóknir frá sama 

rannsóknarteymi könnuðu áhrif af stuðningi sálfræðings (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014) og 

ein kannaði áhrif af stuðningi hjúkrunarfræðings (Wennström ofl., 2011). Í rannsókn Cuzzocrea ofl. (2014) 

báru rannsakendur saman fjóra hópa af börnum. Hópur eitt horfði á brúðusýningu daginn fyrir aðgerð þar 

sem bangsa var fylgt eftir í gegnum aðgerðarferlið. Lögð var áhersla á að kenna börnunum aðferðir til að 

takast á við streituvalda í sjúkrahúsumhverfinu. Að sýningu lokinni fengu börnin leikmeðferð, með hlutum 

tengdum aðgerðarferlinu, undir leiðsögn sálfræðings. Á aðgerðardegi fylgdi sálfræðingur fjölskyldunni og 

aðstoðaði barnið við að nota þær bjargráðsleiðir sem það hafði lært. Hópur tvö fékk bara brúðusýninguna 

og leikmeðferð daginn fyrir aðgerð og hópur þrjú fékk eingöngu stuðning sálfræðings. Samanburðarhópur 

horfði á brúðsýningu daginn fyrir aðgerð ótengda aðgerðarferlinu og fékk að leika með leikföng til 

hugardreifingar en fékk enga sértæka fræðslu. Hópurinn sem fékk bæði brúðsýninguna, leikmeðferð og 

stuðning sálfræðings var mað marktækt lægri kvíðatengda hegðun við svæfinguna en hinir hóparnir. Ef 

bornir voru saman hópur tvö og þrjú kom í ljós að brúðsýningin ásamt leikmeðferð var gagnlegri en 

stuðningur sálfræðingsins, en í báðum hópunum lækkaði kvíði marktækt meira en hjá 

samanburðarhópnum. Rannsókn Cuzzocrea ofl. (2013) sýndi sömu niðurstöður en í henni voru bornir 

saman tveir hópar. Annar sem fékk brúðusýningu og leikmeðferð ásamt stuðningi sálfræðings en hinn 

fékk eingöngu hugardreifingu daginn fyrir agðerð.  

Rannsókn Wennström ofl. (2011) kannaði áhrif af stuðningi hjúkrunarfræðings í gegnum aðgerðarferlið. 

Stuðningurinn fólst í samskiptum hjúkrunarfræðings við barn í þeim tilgangi að vera til staðar, skapa 

traust, veita upplýsingar og svara spurningum. Tilraunahópurinn fékk fræðslu með myndabók um 

aðgerðarferlið einni til fimm vikum fyrir aðgerð ásamt því að sami hjúkrunarfræðingurinn fylgdi börnunum í 

gegnum aðgerðarferlið og veitti þeim stuðning. Samanburðarhóparnir fengu sömu fræðsluna, annar einni 

til fimm vikum fyrir aðgerð og hinn á aðgerðardegi. Þeir fengu hins vegar ekki stuðning hjúkrunarfræðings. 

Tilraunahópurinn var með marktækt lægra cortisol í munnvatni eftir aðgerðina og stöðug minnkun var á 

cortisoli á aðgerðardegi. 

Tvær level 1d rannsóknir og ein level 1c rannsókn með samtals 247 þáttakendum gefa vísbendingu um 

ávinning af stuðningi fagaðila í gegnum aðgerðarferlið hjá 3 - 12 ára börnum (Grade A).  

3.5.2.7 Netfræðsla 
Netfræðsla var prófuð í tveimur rannsóknum. Í rannsókn Fortier ofl. (2015) fengu börn og foreldrar 

aðgengi að vefsíðu sjö dögum fyrir aðgerð og sjö dögum eftir aðgerð. Vefsíðan var tvískipt, annars vegar 
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síða sem sneri að börnum 4 - 7 ára og hins vegar síða sem sneri að foreldrum barna á 2 - 7 ára. Fyrir 

foreldra voru almennar upplýsingar varðandi aðgerðarferlið, t.d. verkjamat og verkjameðferð, aðferðir til að 

takast á við eigin kvíða og kvíða og verki barnsins. Síðan fyrir börnin veitti upplýsingar um aðgerðarferlið 

og bjargráðsleiðir í formi gagnvirkra leikja, myndbanda og hljóðs. Vefsíðan var sniðin að ákveðnum 

einkennum barna og foreldra. Börnin fengu upplýsingar miðað við tegund aðgerðar. Eins var metið hversu 

óttaslegin þau væru samkvæmt mælitækinu “Children´s Behaviour Questionnaire-Short form” og 

mismunandi upplýsingar og bjargráðsleiðir gefnar eftir því. Fyrir foreldar var vefsíðan sniðin að kvíðastigi 

og bjargráðsleiðum og viðhorfum þeirra til verkjameðferðar. Eins hvort þeir vildu vera viðstaddir 

svæfinguna. Svæfingarteymið gat svo fengið upplýsingar um fjölskylduna af síðunni t.d. varðandi óskir um 

hugardreifingu. Vefsíðan byggði á margra ára rannsóknum á kvíða barna fyrir aðgerðir og stórt teymi kom 

að innihaldi og uppsetningu síðunar. Hún var prófuð áður, af börnum og foreldrum sem voru að fara í 

aðgerðir, og metin með viðtölum og rýnihópum. Fyrir utan netfræðsluna fengu börnin í báðum hópunum 

hefðbundinn undirbúning sem var leikmeðferð, ef óskað var eftir því, lyfjaforgjöf (71%) og nærvera foreldra 

(22%). Ekki var marktækur munur á milli hópa hvað þessa þætti varðaði. Börn sem fengu aðgengi að 

síðunni voru með marktækt lægri kvíða í biðrými fyrir aðgerð og við svæfinguna en ekki við aðskilnað frá 

foreldrum.  

Önnur rannsókn sem kannaði áhrif netfræðslu, bar saman tvo hópa af börnum (O'Conner, 2008). 

Annar fékk aðgengi að vefsíðu til undirbúnings en hinn sótti hefðbundna hópfræðslu sem var haldin 

vikulega og samanstóð af skoðunarferð um sjúkrahúsið og ljósmyndum. Vefsíðan innhélt ljósmyndir og 

texta um aðgerðarferlið. Síðustu tvær síðurnar voru upplýsingar til foreldra sem hægt var að prenta út. 

Vefsíðan var hönnuð af rannsakanda, yfirfarin af sérfræðingum og prófuð í rýnihóp, sem í voru unglingar 

sem þegar höfðu gengist undir hálskirtlatökur. Þegar leið á rannsóknina var myndaður nýr 

samanburðarhópur sem samanstóð af 20 börnum sem áttu að fá hefðbundna meðferð en gátu ekki mætt í 

vikulega fræðslu vegna annarra anna fjölskyldunnar og fjórum börnum sem áttu að fá netfræðslu en höfðu 

ekki aðgengi að tölvu. Þessi hópur fékk því enga fræðslu nema upplýsingar á aðgerðardegi. Kvíðastigið 

var hærra hjá þeim sem fengu enga fræðslu samanborið við hefðbundna fræðslu og netfræðslu en 

munurinn náði ekki marktækni. Ekki var munur á kvíðastigi hópsins sem fékk netfræðslu og hópsins sem 

fékk hefðbundna fræðslu.  

Ein level 1c rannsókn með 82 þátttakendum gefur vísbendingu um að netfræðsla hafi marktæk áhrif í 

að draga úr kvíða barna á aldrinum 2 - 7 ára fyrir aðgerð (Grade A).  

3.5.3 Tímasetning fræðslunar  
Sjö rannsóknir veittu fræðslu aðgerðardag og 11 rannsóknir veittu fræðslu einum degi til nokkrum vikum 

fyrir aðgerð. Tímalengd fræðslunar var allt frá átta mínútum upp í 60 mínútur. Í sumum rannsóknum var 

lögð áhersla á að börn og foreldrar undirbyggju sig heima fram að aðgerð og höfðu þá aðgengi að 

fræðsluefni hvort sem það var á formi myndbands, bæklinga eða í gegnum netið (He ofl., 2015; Kain 

ofl.,2007; Fortier ofl., 2015; O'Conner-von, 2008; Wakimizu ofl., 2009). 
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Marktæk kvíðalækkandi áhrif fundust hvort sem fræðslan var framkvæmd nokkrum dögum eða vikum 

fyrir aðgerð (Fortier ofl., 2015; He ofl., 2015; Kain ofl., 2007; Karabalut og Arikan, 2009; Li ofl., 2007; 

Wakimizu, ofl., 2009; Wennström ofl., 2011), deginum áður (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; 

Vaezzadeh ofl., 2011) eða aðgerðardag (Fernandes ofl., 2014; Karimi ofl., 2014; McLaren og Kain, 2008; 

Setoodeh ofl., 2010; Yun ofl., 2015). 

Sjö level 1c, tvær level 1d og ein level 2c rannsóknir með samtals 1405 þátttakendum á aldrinum 2 til 

14 ára gefa vísbendingar um að fræðsla framkvæmd einum degi til nokkrum vikum fyrir aðgerð dragi 

marktækt úr kvíða barna fyrir og eftir aðgerð (Grade A). Fimm level 1c og ein level 2 c rannsókn, með 

samtals 637 þátttakendum 2 - 12 ára, gefa vísbendingar um að fræðsla sem veitt er á aðgerðardegi dragi 

marktækt úr kvíða barna fyrir og eftir aðgerð (Grade B).  

3.6 Tengls fræðslu við verki barna eftir aðgerð 
Rannsóknir sýndu misvísandi niðurstöður varðandi áhrif fræðslu á verki eftir aðgerð. Tíu rannsóknir 

mældu verki sem útkomubreytu. Allar sýndu þær minni verki hjá börnum sem fengu sértæka fræðslu en 

sex rannsóknir sýndu ekki marktækan mun á verkjum eftir aðgerð. Framsetning fræðslunnar var 

leikmeðferð og/eða myndaband (Li ofl., 2007; Setoodeh ofl., 2010), netfræðsla (Fortier ofl., 2015; 

O´Conner-von, 2008), stuðningur hjúkrunarfræðings í gegnum aðgerðarferlið (Wennström ofl., 2011) og 

fræðsla um verki með þar til gerðum bækling, þar sem farið var mjög ítarlega í verki og verkjameðferð eftir 

aðgerð (Crandall ofl., 2008). Það voru einungis fjórar rannsónir sem sýndu marktækt minni verki eða minni 

verkjalyfjanotkun hjá börnum sem fengu fræðslu (Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015; Kain ofl., 2007; Yun 

ofl., 2015). Framsetning fræðslunar var leikmeðferð (Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015), fræðsla  með 

ljósmyndum (Yun ofl., 2015) og fjölskyldurfræðla (Kain ofl., 2007).  

Það eru vísbendingar úr sex level 1c rannsóknum, með samtals 703 þátttakendum 2 - 16 ára að 

fræðsla hafi ekki marktæk áhrif á verki eftir aðgerð. Það eru vísbendingar úr þremur level 1 c og einni level 

2c rannsókn með samtals 620 þátttakendum að fræðsla fyrir aðgerð hafi marktæk áhrif á verki og 

verkjalyfjanotkun eftir aðgerð.  

3.7 Tengsl fræðslu við aðrar útkomubreytur 
Brúðusýning ásamt leikmeðferð og stuðningi sálfræðings í aðgerðarferlinu og þjálfun með 

svæfingargrímunni jók samvinnu barna við svæfingu marktækt (Cuzzoccrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 

2014; McLaren og Kain, 2008). Umfangsmikil fræðsla til barna og foreldra leiddi til þess að börn voru með 

marktækt lægri tíðni bráðæsings á vöknun (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007). Tímalengd á vöknun var 

marktækt styttri hjá börnum í einni rannsókn (Kain ofl., 2007) en náði ekki marktækni í tveimur 

rannsóknum (Fortier ofl., 2015; Wennström ofl., 2011). Ekki var marktækur munur á gæðum svefns og 

vökvainntektar þremur dögum eftir hálskirtlatökur (Crandall ofl., 2008). Unglingar sem fengu netfræðslu 

voru með marktækt meiri þekkingu en unglingar sem fengu fræðslu með leikmeðferðarsérfræðingi eða 

almennar upplýsingar á aðgerðardegi (O´Conner-von, 2008). Í rannsókn Fincher ofl. (2012) sýndi um 
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47,9% barna breytingar á hegðun um tveim vikum eftir aðgerð en ekki var marktækur munur á þeim sem 

fengu sértæka fræðslu og þeim sem fengu almennar upplýsingar.  

Tvær level 1c rannsóknir, með 490 þátttakendum 2 - 10 ára gáfu vísbendingar um að umfangsmikil 

fræðsla til barna og foreldra hafi marktæk áhrif til lækkunar bráðaæsings á vöknun eftir aðgerð (Grade A). 

Ein level 1c og tvær level 1d rannsóknir með 154 þátttakendum 3 - 12 ára gefa vísbendingar um að 

fræðsla til barna auki marktækt samvinnu við svæfinguna (Grade A). Ein level 1c rannsókn með 66 

þátttakendum gefur vísbendingar um að fræðsla í gegnum internetið auki marktækt þekkingu hjá 

unglingum (Grade A).  
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4 Umræður 

4.1 Áhrif fræðslu á kvíða í aðgerðarferlinu 
Sterkar vísbendingar eru um að fræðsla, miðuð að aldri og þroska, barna dragi úr kvíða þeirra í 

aðgerðarferlinu samanborið við almennar upplýsingar og hugardreifingu. Einnig eru vísbendingar um að 

því umfangsmeiri sem fræðslan er því meiri áhrif hafi hún. Það voru einungis fimm rannsóknir sem ekki 

sýndu marktækan mun á kvíða (Crandall ofl., 2008; Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015; Hee ofl., 2012; 

O´Conner-von, 2008). Þær sýndu þó allar minni kvíða hjá tilraunahóp en munurinn náði ekki marktækni. 

Allar rannsóknirnar voru með slembiskiptingu. Tvær þeirra voru með eftirsniði og því ekki alveg öruggt að 

hóparnir hafi verið sambærilegir hvað varðaði kvíðastig fyrir inngrip (Hee ofl., 2012; O´Conner-von, 2008) 

sem dregur úr réttmæti. Þrjár þessara rannsókna voru með fræðslu í formi leikmeðferðar og upplýsingar 

um aðgerðarferlið voru veittar með myndbandi, ljósmyndum eða skoðunarferð (Fincher ofl., 2012; He ofl., 

2015; Hee ofl., 2012). Ein rannsókn var með netfræðslu (O´Conner-von, 2008) og ein með bækling um 

verkjameðferð (Crandall ofl., 2008). Leikmeðferð ásamt myndbandi/skoðunarferð og netfræðsla sýndu 

marktækan mun á kvíða í 11 öðrum rannsóknum (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Fernandes 

ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b; Fortier ofl., 2015; Karabalut og Arikan, 2009; Karimi ofl., 2014; Li ofl., 

2007; Setoodeh ofl., 2010; Vaezzadh ofl., 2011; Wakimizu ofl., 2009). Næmni mælitækja á 

útkomubreytuna gæti verið ein möguleg skýring á að ekki fannst marktækur munur á kvíða. Rannsókn He 

ofl. (2015) sýndi ekki marktækan mun á kvíða mælt með SAS-C en sýndi marktækan mun á kvíðatengdri 

hegðun mælt með CEMS. Kvíðamatstækið SAS-C hefur verið gagnrýnt fyrir að vera ekki nægjanlega 

næmt til að nema mun á kvíða fyrir og eftir aðgerð (Bringuier ofl., 2009). Reiknað hefur verið út að 

úrtaksstærð í rannsókn þarf að vera á bilinu 122 - 199 þátttakendur, til að fá marktæk áhrif af leikmeðferð 

þegar SAS-C mælitækið er notað til að mæla kvíða (Li og Chung, 2009; Setoodeh ofl., 2010; Vaezzadeh 

ofl., 2011). Til að fá sambærileg áhrif af íhlutun með CEMS mælitækinu þarf einungis 58 þátttakendur (Li 

og Chung, 2009). Þátttakendur í rannsókn He ofl. (2015) voru 95, en rannsakendur höfðu framkvæmt 

styrkleikagreiningu (e. power analysis) sem gerði ráð fyrir að 88 þátttakendur væri nægjanlegt úrtak sem 

hefur mögulega verið vanmat miðað við útreikninga í öðrum rannsóknum. Best er að mæla útkomubreytur 

þegar hámarksáhrif af íhlutun mælist (Polit og Beck, 2012). CEMS var metið rétt fyrir svæfingu þegar kvíði 

barna fyrir aðgerð er mestur (Fortier ofl., 2010a; Fortier ofl., 2011) meðan SAS-C var metið á deild á 

aðgerðardegi þegar kvíðinn er ekki eins mikill. Kvíðamatstækið SAS-C var einnig notað í rannsókn 

O´Conner-von (2008). Í rannsókninni voru unglingar sem fengu fræðslu með minni kvíða en unglingar sem 

ekki fengu fræðslu. Munurinn á hópunum var 3,84 stig en sá munur var ekki marktækur með 66 

þátttakendum. Í annarri rannsókn með sama mælitæki var 4,24 stiga munur á hópum marktækur með 

með 203 þátttakendum (Li ofl., 2007). Það er ákveðin hætta á skekkjum í niðurstöðum O´Conner-von 

(2008) þar sem kvíðastig hópanna var ekki þekkt fyrir íhlutun og mikið brottfall var úr samanburðar-

hópnum. Hóparnir voru þó sambærilegir hvað varðar aldur, kyn, kynþátt, tegund aðgerðar og fyrri reynslu 

barna af aðgerðum. Crandall ofl. (2008) notuðu einnig SAS-C mælitækið en þar var sáralítilll munur á 
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kvíðastigi hópanna fyrir og eftir íhlutun (0,8-0,94 stig) og ólíklegt að um klínískt marktækan mun sé að 

ræða. Þó að rannsóknin hafi ekki notað sanna slembiskiptingu þá var kvíði barnanna sambærilegur fyrir 

íhlutun sem styrkir réttmæti niðurstaðna. Í rannsókn Hee ofl. (2012) var kvíðatengd hegðun metin með 

“Behaviour Score” sem er mögulega ekki nógu næmt til að meta mun á kvíða, en það var ekki prófað 

m.t.t. réttmætis og áreiðanleika. Börnin voru flokkuð í fjóra flokka eftir því hvað þau sýndu mikla 

kvíðatengda hegðun, en önnur matstæki á kvíðatengda hegðun s.s. m-YPAS og CEMS eru mun 

nákvæmari, sem gefur meiri breytileika í stigun og gerir þar af leiðandi meiri greinarmun á milli einstakra 

barna. Um 90% barnanna í tilraunahóp sýndu enga kvíðatengda hegðun við svæfinguna samkvæmt 

matstækinu en aðspurð sögðust einungis um 18% barna ekki hafa fundið fyrir neinum ótta í 

aðgerðarferlinu sem er ákveðið misræmi. Meðalaldur barnanna í rannsókninni var 8,94 ár, en fyrir eldri 

skólabörn og unglinga gæti verið meira viðeigandi að nota sjálfsmat á kvíða heldur en mat á hegðun þar 

sem þau sýna síður kvíðatengda hegðun vegna félagslegra væntinga. Önnur möguleg skýring á því að 

ekki fannst marktækur munur í rannsókn Hee ofl. (2012) gæti verið að íhlutunin hafi ekki verið nægjanlega 

frábrugðin meðferð samanburðarhóps. Báðir hóparnir fengu hefðbundna meðferð á sjúkrahúsinu, en 

hefðbundin meðferð samanstóð af umfangsmikilli fræðsla til foreldra um aðgerðarferlið og notkun 

hugardreifingar við svæfingu. Allir foreldrar í rannsókninni voru viðstaddir svæfinguna og voru hvattir til að 

veita börnum hugardreifingu. Hugardreifing hefur sýnt sig að vera áhrifarík aðferð við að draga úr 

kvíðatengdri hegðun barna við svæfingar (Fortier ofl., 2011; Kerimoglu ofl., 2013; Lee ofl., 2012; 

Manyande ofl., 2015; Mifflin, Hackman og Chorney, 2012). Þessi þáttur gæti því hafa verið áhrifaríkari en 

fræðslan sjálf, sem samanstóð af leikmeðferð og ljósmyndum af aðgerðarferlinu og stóð í 10 - 15 mín.  

Ljóst er að sértæk fræðsla, um það sem framundan er dregur úr kvíða barna fyrir aðgerð samanborið 

við engar eða almennar upplýsingar. Fáar rannsóknir báru saman ólíkar fræðsluaðferðir og því erfitt að 

svara því hvort ein framsetning fræðslu sé árangursríkari en önnur. Almennt var því þannig farið að því 

umfangsmeiri sem fræðslan var því meiri áhrif hafði hún. Sem dæmi þá hafði myndband samanborið við 

enga sértæka fræðslu kvíðalækkandi áhrif í nokkrum rannsóknum. Börn sem fengu myndband ásamt 

leikmeðferð voru síðan með marktækt minni kvíðatengda hegðun við svæfinguna en börn sem eingöngu 

fengu myndband (He ofl., 2015). Eins voru börn sem horfðu oftar á myndband með minni kvíða en börn 

sem horfðu einu sinni á sama myndband (Wakimizu ofl., 2009). Stuðningur fagaðila ásamt fræðslu hafði 

meiri áhrif en fræðslan eingöngu (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Wennström ofl., 2011) og 

myndband, skoðunarferð ásamt umfangsmikilli fræðslu til foreldra hafði meiri áhrif en skoðunarferð 

eingöngu (Kain ofl., 2007).  

Leikmeðferð ásamt upplýsingum um aðgerðarferlið, í formi myndbands, brúðusýningar eða 

skoðunarferðar var vinsæl aðferð og áhrifarík í að draga úr kvíða barna sem er í samræmi við fjölda 

rannsókna á áhrifum leikmeðferðar fyrir skurðaðgerðir (Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjans og Vacik, 2006; 

Edwinson ofl., 1988; Ellerton og Merriam, 1994; Hatava, Olsson og Lagerkranser, 2000; Kain ofl., 1996a; 

Lynch, 1994). Leikmeðferð sem slík hefur ekki verið nægjanlega vel skilgreind og mikill fjölbreytileiki í því 

hvernig hún var framkvæmd, allt frá því að nota nokkra hluti tengda aðgerðarferlinu, sem barnið fékk að 



 

 50 

handleika undir leiðsögn fagaðila í 10 - 15 mínútur, upp í 60 mínútna umfangsmikla leikmeðferð með 

dúkku til að æfa sig á. Flestar rannsóknirnar skilgreindu leikmeðferð sem skoðunarferð, myndband eða 

ljósmyndir af aðgerðerferlinu ásamt því að handleika hluti tengda aðgerðarferlinu, með eða án dúkku. 

Leikmeðferðin var því alltaf samsett íhlutun og óvíst hvaða áhrif hver og einn hluti hennar hefur. 

Leikmeðferð gefur barninu tækifæri á að kynnast framandi hlutum tengdum aðgerðarferlinu, spyrja 

spurning og tjá áhyggjur sínar í gegnum leik undir leiðsögn fagaðila. Barnið getur þannig  fengið útrás fyrir 

neikvæðar tilfinningar og hægt er leiðrétta misskilning eða ranghugmyndir sem barnið gæti haft um 

aðgerðarferlið. Leikmeðferð hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ekki nægjanlega nákvæm og að það geti 

verið erfitt fyrir forskólabörn að setja sig sjálf í spor dúkku (Jaaniste ofl., 2007). Í rannsókn Fincher ofl. 

(2012), þar sem ekki fannst marktækur munur á kvíðatengdri hegðun, fengu börnin fræðslu í formi 

skoðunarferðar um skurðstofuna, ljósmynda af aðgerðarferlinu og leikmeðferðar með dúkku. Ein möguleg 

skýring á því að ekki fannst marktækur munur á kvíða barnanna gæri verið lægri meðalaldur (6,7 ára, bil 3 

– 12 ára) en í hinum rannsóknunum, sem flestar könnuðu áhrif leikmeðferðar á skólabörn. Mögulega 

hentar þessi fræðsla síður fyrir börn á forskólaldri. Þetta kom m.a. fram í rannsókn Kain ofl. (1996a) þar 

sem tveggja til þriggja ára börn sýndu meiri kvíða ef þau fengu leikmeðferð í samanburði við enga 

meðferð og engin marktæk áhrif voru á kvíða barna yngri en sex ára. Þó voru tvær rannsóknir með sama 

meðalaldur, eða 6,7 ár (bil 3 - 12 ára) sem voru einnig með leikmeðferð og sýndu marktæk kvíðalækkandi 

áhrif (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014). Munurinn var hinsvegar sá að fræðslan um 

aðgerðarferlð var í formi brúðusýningar sem gæti höfðað betur en skoðunarferð og ljósmyndir til yngri 

barna. Annað sem gæti útskýrt af hverju ekki fannst marktækur munur á kvíða hópanna í rannsókn 

Fincher ofl. (2012) var að í eigindlegum gögnum rannsóknarinnar kemur fram að misræmi var í því sem 

frætt var um fyrir aðgerð og því sem svo raunverulega gerðist. Slíkt misræmi getur aukið á kvíða í stað 

þess að draga úr honum (Jaaniste ofl., 2007). Leikmeðferð er víða í Bandaríkjunum orðin hluti af 

hefðbundnum undirbúningi barna fyrir aðgerðir og er framkvæmd af leikmeðferðarsérfræðingi (Fortier ofl., 

2015). Leikmeðferð er hins vegar umfangsmikil meðferð, sem tekur tíma og mannskap sem getur verið af 

skornum skammti í nútímaheilbrigðiskerfi. Kannanir hafa sýnt að dregið hafi úr slíkum undirbúningi á 

sjúkrahúsum í Bandaríkjunum og um 80% bjóða nú upp á stytt form á aðgerðardegi (Kain ofl., 2006a). Í 

þremur rannsóknum virtist vera vandamál að fá fjölskyldur til að mæta í undirbúning nokkrum dögum áður 

þar sem það stangaðist á við annað skipulag fjölskyldunnar (Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015; O´Conner-

von, 2008). Bandarískar kannanir sýna að þátttökuhlutfall í slíkum undirbúningi sé einungis 15 - 25% (Kain 

ofl., 2006a). Mikilvægt er að bera leikmeðferðina saman við aðrar hagkvæmari og aðgengilegri aðferðir 

s.s. myndbönd eða netfræðslu, þar sem barn og fjölskylda geta undirbúið sig heima fyrir aðgerð.  

Myndband um aðgerðarferlið hafði marktæk áhrif á kvíða og áhyggjur hjá börnum 3 - 12 ára 

samanborið við enga fræðslu (Fernandes ofl., 2014b; Karabalut og Arikan, 2009; Setoodeh ofl., 2010; 

Wakimizu ofl., 2009). Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir á áhrifum fræðslu í formi myndbands (Pinto 

og Hollandsworth, 1989; Robinson og Kobayashi, 1991). Samkvæmt félagsmótunarkenningum eflir það 

trú barnsins á eigin getu, til að takast á við aðstæður, að horfa á jafnaldra takast á við sambærilegar 
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aðstæður á árangursríkan hátt (Jaaniste ofl., 2007). Í tveimur af rannsóknunm var lýsing á aðgerðarferlinu 

í formi fyrirmyndar eða jafnaldra (Setoodeh ofl., 2010; Wakimizu ofl., 2009) en í hinum tveimur var ekki 

nægjanleg lýsing á framsetningu myndbandanna (Fernandes ofl., 2014b; Karabalut og Arikan, 2009). Í 

einni rannsókninni voru foreldrar hvattir til að horfa oftar en einu sinni á myndbandið heima með börnunum 

og fengu þeir leiðbeiningarbækling með heim um hvernig best væri að ræða aðgerðarferlið við börnin 

(Wakimizu ofl., 2009). Þessi hópur var með marktækt lægri kvíða en börn sem horfðu á myndbandið, einu 

sinni, viku fyrir agðerð. Tvær rannsóknir báru fræðslu með myndbandi saman við bækling og borðspil 

annars vegar (Fernandes ofl., 2014) og fræðslu með bækling hins vegar (Karabalut og Arikan, 2009). Í 

rannsókn Karabalut og Arikan (2009) lækkaði kvíði bæði hjá börnum sem fengu fræðslu í gegnum 

myndband, sem tók 12 mínútur, og hjá börnum sem fengu fræðslu með bækling sem tók 20 - 30 mínútur. 

Kvíðalækkunin náði þó einungis marktækni hjá hópnum sem fékk myndbandsfræðslu. Því virtist 

myndbandsfræðslan vera áhrifaríkari en fræðsla með bækling þrátt fyrir að taka mun styttri tíma. Það rýrir 

þó verulega innra réttmæti rannsóknarinnar að ekki var slembiskipt í hópa og virðast þeir ekki vera 

sambærilegir fyrir íhlutun m.t.t. kvíðastigs (40,93 í myndbandshópnum, 34,70 í bæklingshópnum og 38,13 

í samanburðarhópnum). Höfundar gera ekki grein fyrir hvort þessi munur á hópum fyrir íhlutun hafi verið 

marktækur (Karabalut og Arikan, 2009). Í annarri rannsókn var ekki marktækur munur á hópum hvort sem 

fræðslan var í formi borðspils, myndbands eða bæklings og því virtist inntakið hafa meira að segja en 

framsetningin (Fernandes ofl., 2014b). Rannsóknin mældi áhyggjur barnanna en ekki kvíða en áhyggjur 

eru aðeins hluti af kvíðarófinu og væri því áhugavert að endurtaka rannsóknina þar sem mældur væri 

kvíði. Rannsóknin var með eftirsniði og því ekki ljóst hvort áhyggjur hafi verið sambærilegar milli hópa fyrir 

íhlutun. Hún var þó slembiskipt og hópar voru sambærilegir m.t.t. kyns, aldurs, kynþáttar, aðgerðar og fyrri 

innlagna, sem eykur líkur á að hópar hafi einnig verið sambærilegir m.t.t. útkomubreytu. Áhyggjur voru 

mældar strax eftir íhlutun á aðgerðardegi en gagnlegt hefði verið að mæla kvíða rétt fyrir svæfingu þegar 

hann mælist mestur og hvort munur væri á útkomubreytum á fleiri tímapunktum í aðgerðarferlinu.  

Álit sérfræðinga var að skoðunarferð um skurðstofu væri lítið gagnleg til að draga úr kvíða fyrir aðgerð 

(O´Byrne ofl.,1997). Þrátt fyrir það er uppistaðan í undirbúniningi fyrir aðgerðir sem leikmeðferðar- 

sérfræðingar veita skoðunarferð um skurðstofu ásamt leikmeðferð (Brewer ofl., 2006; Kain ofl., 2007; 

Karimi ofl., 2014: O´Conner-von, 2008; Vaezzadh ofl., 2011). Engin rannsókn kannað áhrif skoðunarferðar 

sérstaklega samanborið við aðrar aðferðir. Skoðunarferð um skurðstofu tekur tíma, getur truflað aðra 

starfsemi og er á sumum sjúkrahúsum alls ekki leyfið (He ofl., 2015a). Í rannsókn He ofl. (2015a) voru 

notaðar ljósmyndir af umhverfinu til upplýsinga, þar sem skoðunarferð var ekki leyfð, ásamt myndbandi af 

aðgerðarferlinu, sem bæði tilrauna- og samanburðarhópur fengu. Samkvæmt eigindlegum gögnum 

rannsóknarinnar kom í ljós að sumir foreldrar hefðu viljað fá skoðunarferð um skurðstofuna, þar sem það 

hefði verið raunverulegri upplifun. Áhugavert væri að skoða hvort skoðunarferð í formi myndbands kæmi í 

stað skoðunarferðar um skurðstofu. 

Ein rannsókn kannaði áhrif verkjabæklings fyrir börn, samanborið við hefðbunda meðferð og voru 

ekki marktæk áhrif á kvíða barna fyrir eða eftir aðgerð (Crandall ofl., 2008). Þó að slembiskipting í hópa 
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hafi ekki verið tilviljanakennd þá voru hópar sambærilegir m.t.t. útkomubreyta fyrir íhlutun sem eykur 

réttmæti niðurstaðna. Möguleg skýring á því að ekki fannst marktækur munur á kvíða hópanna gæti verið 

vegna framsetningar fræðslunar eða innihaldsins. Bæklingurinn snerist eingöngu um verki og gætu þær 

upplýsingar einar og sér ekki hafa verið nægjanlegar til að draga úr kvíða barna, því margt annað en 

verkir vekja kvíða hjá börnum fyrir aðgerð (Wennström ofl., 2008; Wilson ofl., 2010; Wollin ofl., 2004). Eins 

getur verið að framsetningin hafi ekki höfðað nógu vel til barna. Fræðsla í  formi bæklinga hefur verið talin 

minnst gagnlegasta fræðsluaðferðin að mat sérfræðinga (O´Byrne ofl., 1997). Þó ber að hafa í huga að 

framsetning bæklinga getur verið mjög ólík. Skiptir máli í því samhengi hvort ljósmyndir fylgi en rannsóknir 

benda til að skilningur barna á efninu sé meiri ef myndir fylgja með texta (Jaaniste ofl., 2007). Barnabækur 

af aðgerðarferlinu hafa þó sýnt misvísandi niðurstöður, ýmist gagnleg áhrif (Tunney og Boore, 2013; 

Felder-Puig ofl., 2003) eða engin marktæk áhrif (Margolis ofl., 1998). Ljósmyndir af aðgerðarferlinu sem 

tók eingöngu 8 mínútur sýndi marktæk kvíðalækkandi áhrif á börn fyrir aðgerð (Yun ofl., 2015). Rannsókn 

Yun ofl. (2015) var þó ekki slembiskipt en kvíði milli hópa var sambærilegur fyrir íhlutun sem eykur 

réttmæti niðurstaðna. Rannsakendur notuðu kóreska þýðingu af m-YPAS mælitækinu, sem er styttri 

útgáfa og öðruvísi stigagjöf en upphaflega var gert ráð fyrir (Jenkins ofl., 2014). Hjúkrunarfræðingur sem 

sá um fræðsluna var í trúðagervi sem gerði það að verkum að börn sem voru hrædd við trúða gátu ekki 

verið með, sem dregur verulega úr klínísku gildi fræðslunar. Óvíst er hvort trúðagervið hafi bætt einhverju 

við fræðsluna sjálfa en hugardreifing með trúðum hefur sýnt sig að draga úr kvíðatengdri hegðun barna 

við svæfingu (Manyande ofl., 2015).  

Að þjálfa börn með svæfingargrímunni var notað í þremur rannsóknum. Í tveimur æfðu foreldrar 

barnið heima nokkrum dögum áður (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007) og í einni æfðu foreldrar börnin á 

aðerðardegi (McLaren og Kain, 2008). Allar sýndu þær marktæk áhrif á kvíðatengda hegðun við svæfingu. 

Í rannsókn McLaren og Kain (2008) jókst kvíðin hjá börnunum strax eftir kennsluna en við svæfinguna 

voru börnin með marktækt lægri kvíðatengda hegðun en þau sem enga þjálfun fengu. Þjálfunin virtist því 

auka kvíða barnanna til að byrja með en hjálpaði þeim þegar kom að því að þurfa að nota grímuna. Þetta 

hefur ekki verið athugað í öðrum rannsóknum, en aðlögun og mótun hafa reynst vel við að draga úr kvíða 

barna með nálarfælni (Shabani og Fisher, 2006) og venja börn við að nota augnlinsur (Mathews ofl., 

1992). Hugmyndin á bak við aðferðina er að ákveðin afnæming eigi sér stað. 

Margar af rannsóknunum voru með kennslu bjargráðsleiða, s.s. öndun og slökun, sem hluta af 

samsettri íhlutun en könnuðu ekki sérstaklega gangsemi þeirra aðferða umfram aðrar íhlutanir. Að mati 

sérfræðinga hefur kennsla bjargráðsleiða verið talin gagnlegasta aðferðin við að draga úr kvíða barna fyrir 

aðgerðir (O´Byrne ofl., 1997). Bjargráðsleiðir eru mikið notaðar í hugrænni atferlismeðferð til að draga úr 

kvíða og verkjum. Uman ofl. (2010) gerðu fræðilega samantekt á 28 tvíblindum rannsóknum með 

tilraunasniði og flokkuðu meðferðir sem prófaðar hafa verið til að draga úr verkjum og angist barna í 

tengslum við sársaukafull inngrip í hugrænar aðferðir og atferlismeðferðir. Hugrænar aðferðir voru; óvirk 

hugardreifing (t.d. að hlusta á tónlist eða horfa á sjónvarp), virkjun ímyndunaraflsins (þ.e. að beina 

ímyndunarafli barnsins að einhverju sem vekur hjá því ánægju), dáleiðsla, upplýsingagjöf, jákvæðar 
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staðhæfingar (s.s. ég get þetta) og minnisbreyting (að hjálpa barninu að breyta neikvæðum minningum í 

jákvæðar). Atferlismeðferð fól í sér virka hugardreifing (t.d. tölvuleiki, vöðvaslökun og öndunaræfingar), 

fyrirmyndir (þ.e. barnið horfir á barn á svipuðum aldri takast á við inngrip með hjálplegum 

bjargráðsleiðum), jákvæð styrking (s.s. hrós og verðlaun), sýndarveruleika og þjálfun foreldra í að hjálpa 

börnunum að nota viðeigandi bjargráðsleiðir. Af aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar þá hafa 

hugardreifing, dáleiðsla og samtvinnaðar meðferðir mest verið rannsakaðar og gagnast best við að draga 

úr verkjum og angist barna við sársaukafull inngrip. Þetta eru svipaðar niðurstöður og í samantektinni þar 

sem markviss fræðsla til foreldra í notkun hugardreifingar við svæfingu dró marktækt úr kvíða barna fyrir 

aðgerðir (Kain ofl., 2007; Fortier ofl., 2011). Aftur á móti virtist hugardreifing, sem notuð var í biðrými fyrir 

aðgerð, ekki hafa marktæk áhrif á kvíða barna fyrir svæfingu miðað við fræðslu (Cuzzocrea ofl., 2013; 

Cuzzocrea ofl., 2014; Fernandes ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b). Gagnsemi hugardreifingar er því 

mest þegar hún er notuð þegar streituvaldurinn á sér stað. Um aðrar aðferðir s.s. öndun og slökun eru 

takmarkaðar upplýsingar. Rannsóknir hafa sýnt gagnsemi bjargráðleiða til að takast á við kvíða og verki 

eftir stórar aðgerðir (LaMontagne, Hepworth, Cohen og Salisbury, 2003) og við að aðlagast 

sjúkrahúsinnlögn (Zastowny, Kirschenbaum og Meng, 1986). 

Stuðningur fagaðila í aðgerðarferlinu hafði marktæk kvíðalækkandi áhrif í þremur rannsóknum 

(Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014; Wennström ofl., 2011). Ef stuðningur var borin saman við 

fræðsluna kom í ljós að fræðslan hafði meiri áhrif á kvíða en stuðningurinn, en saman höfðu fræðslan og 

stuðningurinn meiri áhrif en fræðslan eingöngu (Cuzzocrea ofl., 2014). Í fræðslunni lærðu börnin aðferðir 

til að takast á við streituvaldandi aðstæður í aðgerðarferlinu, en ávinningurinn af stuðningi fagaðila fólst í 

því að hjálpa börnunum að nýta aðferðirnar þegar mest þurfti á þeim að halda s.s. við svæfinguna sjálfa. Í 

tveimur rannsóknum sáu foreldrar um þennann stuðning með góðum árangri (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 

2007) sem er mun hagkvæmari kostur.  

Netfræðsla var prófuð í tveimur rannsóknum. Önnur sýndi marktækt lægri kvíða hjá tilraunahóp fyrir 

aðgerð hjá 2 – 7 ára börnum, fyrir utan að ekki var marktækur munur á kvíða hópana við aðskilnað frá 

foreldrum (Fortier ofl., 2015). Hin sýndi lægri kvíða hjá börnum 10 – 16 ára samanborið við þá sem fengu 

enga fræðslu en sá munur náði þó ekki marktækni (O´Conner-von, 2008). Rannsóknin sýndi 

sambærilegan kvíða fyrir aðgerð hjá þeim sem fengu netfræðslu samanborið við þá sem sóttu hefðbundin 

undirbúning í formi skoðunarferðar og ljósmynda. Hins vegar voru börnin sem fengu netfræðslu marktækt 

ánægðari með fræðsluna og með marktækt meiri þekkingu á efninu. Kostir netfræðslunar að sögn 

unglinga, var að geta skoðað fræðsluna í næði, á eigin hraða og oftar en einu sinni. Munurinn á 

netfræðslunni í rannsóknunum var að í annarri var fræðslan sniðin að einstaklingsbundnum þörfum barna 

og foreldra (Fortier ofl., 2007) en í hinni var sama fræðslan til allra og minni áhersla var á fræðslu til 

foreldra (O´Conner-von, 2008). Athyglisvert er að svo fáar rannsóknir könnuðu áhrif netfræðslu í ljósi þess 

að flestir einstaklingar, sérstaklega unglingar og fullorðnir sækja sér upplýsingar á netinu. Að minnsta kosti 

15 tilraunarannsóknir fundust sem birst hafa sl. fimm ár sem könnuðu áhrif af fræðslu á kvíða barna fyrir 

aðgerðir og var einungis ein þeirra sem kannaði áhrif af netfræðslu. Netfræðsla býður upp á marga 
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möguleika s.s. gagnvirka fræðslu og hægt er að sníða fræðsluna að einstaklingsbundnum þörfum. Börn 

og unglingar í flestum hlutum heimsins sækja sér upplýsingar í gegnum internetið og mikilvægt er að þau 

hafi aðgengi að efni sem unnið er á faglegum forsendum og hefur verið prófað með gagnreyndum 

aðferðum.  

Í rannsóknunum virtist fræðslan hafa marktæk kvíðalækkandi áhrif hvort sem hún var veitt nokkrum 

dögum fyrir aðgerð eða á aðgerðardegi. Þó að gagnsemi hafi verið af fræðslu á aðgerðardegi (Fernandes 

ofl., 2014a; Fernandes ofl., 2014b; Karimi ofl., 2014; McLaren og Kain, 2008; Setoodeh ofl., 2010; Yun 

ofl., 2015) er spurning hvort réttlætanlegt sé að veita ekki fræðslu fyrr, því börn og foreldrar byrja að kvíða 

fyrir aðgerð um leið og tímasetning aðgerðar liggur fyrir. Aldur barnanna ásamt tegund og umfangi 

inngrips geta þó einnig skipt máli varðandi það hvenær best sé að tímasetja fræðslu (Jaaniste ofl., 2007). 

Börn þurfa tíma til að melta upplýsingarnar en jafnframt má ekki líða það langur tími að þau séu búin að 

gleyma fræðslunni. Börnum eldri en 6 ára virtist gagnast betur að fá fræðslu 5 – 7 dögum fyrir aðgerð en 

einum degi fyrir aðgerð (Kain ofl., 1996a). Viku fyrir aðgerð gæti hinsvegar verið of langur tími fyrir yngri 

börn en þeirri spurningu er þó ósvarað.  

Fyrri rannsóknir bentu til að fræðsla gæti haft neikvæð áhrif á yngri börn (Kain ofl., 1996; Margolis ofl., 

1998). Átta rannsóknir könnuðu áhrif af fræðslu fyrir börn allt niður í tveggja ára aldur og sýndu allar nema 

ein (Fincher ofl., 2012) marktæk kvíðalækkandi áhrif. Framsetning fræðslunnar var með ljósmyndum (Yun 

ofl., 2015), leikmeðferð, brúðusýningu og stuðningi fagaðila (Cuzzocrea ofl., 2013; Cuzzocrea ofl., 2014), í 

formi myndbands (Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007; Wakimizu ofl., 2009), þjálfun með svæfingargrímunni 

(Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007; McLaren og Kain, 2008) og umfangsmikilli fræðslu til foreldra (Fortier 

ofl., 2015; Kain ofl., 2007). Ýmis konar framsetning á fræðslu virðist því gagnast yngri börnum. Mikilvægt 

er að taka tillit til þroska barna við gerð fræðsluefnis. Það eru ólíkir hlutir sem vekja kvíða hjá 

forskólabörnum, skólabörnum og unglingum. Aðskilnaðarkvíði er meiri á forskólaaldri, því börnin eru 

háðari foreldrum sínum, því getur nærvera foreldra skipt meira máli á þessu aldurskeiði. Börn á 

forskólaaldri reyna að forðast það sem þau eru hrædd við og hafa takmörkuð bjargráð, meðan eldri börn 

eru móttækilegri fyrir aðferðum til að takast á við streituvalda (Schuster og Ashburn, 1992). Umfangsmikil 

fræðsla til foreldra yngri barna er sérstaklega mikilvæg því börnin eru mjög háð foreldum sínum og leita til 

þeirra eftir upplýsingum og stuðningi (Gordon ofl., 2011; Wilson ofl., 2010). 

Þar sem tengls eru á milli kvíða foreldra og kvíða barna er mikilvægt að miða fræðslu einnig við að 

draga úr kvíða foreldra. Tólf rannsóknir könnuðu áhrif fræðslu á kvíða foreldra og sýndu átta þeirra 

marktæk áhrif á kvíða foreldra (Cuzzocrea ofl., 2013; Fernandes ofl., 2014a; Fincher ofl., 2012; Karabalut 

og Arikan, 2009; Kain ofl., 2007; Li ofl., 2007; Wakimizu ofl., 2009; Yun ofl., 2015). Athyglisvert var að 

sumar rannsóknirnar fundu  marktæk kvíðalækkandi áhrif hjá foreldrum þrátt fyrir að fræðslan væri miðuð 

að börnum og engin sértæk fræðsla var til foreldra (Cuzzocrea ofl., 2013; Fernandes ofl., 2014a; Fincher 

ofl., 2012; Karabalut og Arikan, 2009; Li ofl., 2007). Foreldrar voru með börnunum í fræðslunni og gæti því 

fræðsluefnið sem beint var til barnanna líka hafa nýst þeim til að draga úr óvissu. Eins gæti það hafa haft 

áhrif á foreldra að sjá börnin róast við fræðsluna. Ein móðir sagði að þátttaka dóttur sinnar í leikmeðferð 
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hafi dregið úr kvíða dótturinnar og við það minnkuðu áhyggjur móðurinnar (Li ofl., 2007). Eins kom fram í 

rannsókn Fernandes ofl. (2014a) að ekki var marktækur munur á kvíða hjá foreldrum þeirra barna sem 

fengu fræðslu og þeirra barna sem fengu hugardreifingu, en báðir þessir foreldra hópar voru með 

marktækt lægri kvíða en börn sem fengu enga íhlutun. Það virtist því hafa jafnmikil kvíðalækkandi áhrif á 

foreldranna hvort sem börnin tóku þátt í meðferðum sem veittu hugardrefingu eða fræðslu. Mikilvægt er að 

fræða foreldra svo þeir geti stutt sem best við barnið í aðgerðarferlinu. Börn leita eftir upplýsingum hjá 

foreldrum sínum (Gordon ofl., 2011) og því mikilvægt að foreldrar séu vel upplýstir svo þeir get frætt 

börnin. Því upplýstari sem foreldrarnir eru því meiri líkur eru á að þeir ræði aðgerðarferlið við börnin 

(Wakimizu ofl., 2009). Í rannsókn Fortier ofl., (2015) var sérstök fræðsla sniðin að þörfum foreldra og 

byggir sú íhlutun á margra áratuga rannsókna á efninu. Netfræðslan tók mið af bjargráðsleiðum og 

kvíðastigi foreldra sem og viðhorfum þeirra til verkjameðferðar og nærveru við svæfingu. Fræðsla til 

foreldra skiptist í sértækar upplýsingar um aðgerðarferlið, aðferðir til að takast á við eigin kvíða og aðferðir 

til að takast á við kviða og verki barnanna.  

4.2 Áhrif fræðslu á verki eftir aðgerð 
Einungis fjórar rannsóknir sýndu fram á marktækt minni verki, eða marktækt minni verkjalyfjanotkun eftir 

aðgerð hjá börnum sem fengu fræðslu (Fincher ofl., 2012; He ofl., 2015; Kain ofl., 2007; Yun ofl., 2007). Í 

nýlegri kerfisbundinni fræðilegri samantekt kemur fram að tengsl séu á milli aukins kvíða í aðgerðarferlinu 

og aukinnar verkjaupplifunar eftir aðgerð (Chieng ofl., 2013). Því er athyglisvert að rannsóknir, sem ekki 

voru með marktæk áhrif á kvíða í aðgerðarferlinu, voru með marktæk áhrif á verki (Fincher ofl., 2012; He 

ofl., 2015), og rannsóknir sem sýndu marktækt lægri kvíða hjá börnum sem fengu fræðslu voru ekki með 

marktæk áhrf á verki eða verkjalyfjanotkun eftir aðgerð (Fortier ofl., 2015; Li ofl., 2007; Setoodeh ofl., 

2010; Wennström ofl., 2011). Af hverju þetta misræmi stafar er erfitt að segja, en tegund aðgerðar og 

verkjalyfjanotkun eftir aðgerð skýrir að stórum hluta breytileika í verkjaupplifun eftir aðgerð og mikilvægt 

að taka tillit til þessara breyta þegar skoðuð eru tengsl kvíða við verki.  

Í öllum rannsóknunum var um minniháttar dag aðgerðir að ræða, s.s. Háls-, nef-, eyrna-, þvagfæra-, 

augn-, lýta-, bæklunar-, kviðslits-, tann-, og almennar aðgerðir. Þrátt fyrir að um minniháttar aðgerðir væri 

að ræða er vefjaskaðinn mismikill og verkir mismiklir eftir ólíkar aðgerðir. Því er mikilvægt að taka tillit til 

þess hvaða aðgerðir börnin fóru í þegar verkir eru metnir eftir aðgerð. Í öllum rannsóknunum nema einni 

voru hópar sambærilegir m.t.t. aðgerðar, en í því tilviki tóku rannsakendur tillit til þess við gagnaúrvinnslu 

(Wennström ofl., 2011). Helmingur rannsóknanna í samantektinni tók tillit til verkjalyfjanotkunar við mat á 

verkjum eftir aðgerð (Fortier ofl., 2015; He ofl., 2015; Kain ofl., 2007; O´Conner-von, 2008; Wennström 

ofl., 2011).  

Aðrir þættir sem hafa áhrif eru réttmæti og áreiðanleiki mælinga, tímasetningin þegar varkjamatið fór 

fram og viðhorf heilbrigðisstarfsfólks og foreldra til verkja og verkjameðferðar. Verkjamatið var í flestum 

tilfellum með réttmætum og áreiðanlegum verkjamatstækjum, en gagnrýna má notkun FPS-R, í rannsókn 

Yun ofl. (2015), þar sem mörg yngri börn hafa ekki þroskað hæfileikann til að skilja hugtök og eiga oft í 
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erfiðleikum með að skilja og nota sjálfsmatskvarða (Schuster og Ashburn, 1992; Stinson ofl., 2006). 

Börnin í rannsókn Yun ofl. (2015) voru með marktækt lægri kvíða eftir aðgerð og gæti lægra verkjaskor því 

allt eins endurspeglað betri líðan barnanna. Síður hefur verið mælt með notkun WBFS í rannsóknum þar 

sem tilfinningaleg tjáning andlitskvarðans, brosandi og grátandi andlit, hefur áhrif á verkjamatið og þá  

sérstaklega hjá yngri börnum (Stinson, ofl., 2006; Tomlinson, von Baeyer, Stinson og Sung, 2010). Þar 

sem Wennström ofl. (2011), notuðu WBFS verkjamatstækið á 5 – 11 ára gömul börn sem flest hafa 

þroskað skilning á hugtökum, eru auknar líkur á að mælitækið hafi verið réttmætur mælikvarði á verki hjá 

þeim. Í tveimur rannsóknum voru mæður eða hjúkrunarfræðingar sem mátu verki barnanna (Fortier ofl., 

2015; Setoodeh ofl., 2010). Þar sem verkur er huglæg tilfinning er æskilegast að börn meti eigin verki ef 

þess er kostur. Í rannsókn Setoodeh ofl. (2010) voru börnin 9 – 12 ára og hefði því verið æskilegast að 

þau legðu mat á eigin verki. Hins vegar benda rannsóknir til að gott samræmi sé á milli verkjamats 

foreldra og eigin mat barna á verkjum eftir aðgerð (Hla ofl., 2014). Í rannsókn Kain ofl. (2007) mátu 

hjúkrunarfræðingar á vöknun verki barnanna en rannsóknir benda til að heilbrigðisstarfsfólk vanmeti verki 

hjá börnum og það sé því ekki réttmætur mælivkarði á verki barna (Hla ofl., 2014).  

Tímsetningin á verkjamatinu getur einnig haft áhrif á niðurstöður rannsókna. Í flestum þeirra rannsókna 

sem ekki sýndu marktækan mun á verkjum fór verkjamatið fram tveimur klukkustundum eftir aðgerð. 

Fyrstu fjórar klukkustundirnar eftir aðgerð eru börn ennþá undir slævandi áhrifum svæfingarlyfja og sterkra 

verkjalyfja, sem getur haft áhrif á verkjamatið. Sem dæmi voru 90,3% barna í einni rannsókn ekki með 

neina verki mælt tveimur klukkustundum eftir aðgerð (Buyuk og Bolisik, 2015). Í rannsókn O´Conner-von 

(2008) var engin munur á verkjaskori tveimur klukkustundum eftir aðgerð, en allir hóparnir skoruðu að 

meðaltalli 4,18 – 4,71 stig á NRS verkjamatstækinu. Aftur á móti var klínískur munur á verkjastigi hópanna 

sólarhring eftir aðgerð. Börn sem fengu fræðslu voru að meðaltali með 4,24 stig á NRS kvarðanum en 

börn sem enga fræðslu fengu voru með 6,09 stig. Þessi munur náði þó ekki tölfræðilegri marktækni. 

Mögulega koma áhrif fræðslunnar frekar í ljós þegar börn eru ekki lengur undir áhrifum slævandi lyfja. Þó 

voru tvær rannsóknir sem mældu verki heima í þrjá til átta daga eftir aðgerð og fundu ekki marktækan 

mun (Crandall ofl., 2008; Setoodeh ofl., 2010). Börn geta verið með verki í marga daga og jafnvel meira 

en viku eftir minniháttar aðgerðir, s.s. hálskirtlatökur, og er meginábyrgð á verkjastillingu í höndum foreldra 

heima fyrir. Þá geta ýmsir þættir haft áhrif á verki, s.s. viðhorf foreldra til verkjalyfja og aðgengi að 

verkjalyfjum. Í rannsókn Crandall ofl. (2008) kom í ljós að börn sem lágu á spítalanum eftir aðgerð voru 

með marktækt lægra verkjaskor en börn sem fóru heim samdægurs og skýrðist sá munur af því að stór 

hluti af þeim börnum sem lágu á spítala yfir nótt, eða tæplega helmingur, fengu morfín til verkjastillingar. 

Það leiðir líkur að því að parasetamól ásamt kódíni hafi ekki verið nægjanleg verkjastilling fyrir þau börn 

sem útskrifuðust heim eða að foreldrar hafi gefið of lítið af verkjalyfjum. Rannsóknir benda til  að börn séu 

ekki alltaf nægjanlega verkjastillt heima eftir aðgerðir, hvort sem gefin eru verkjalyf á föstum tímum eða 

eftir þörfum (Hobson, Wiffen og Conclon, 2015). Skoða þarf betur hver sé besta verkjameðferðin fyrir börn 

sem fara heim eftir aðgerð, sérstaklega í ljósi þess að nú er mælt gegn því að gefa börnum, undir 12 ára 

aldri, kódín til verkjastillingar, vegna dauðsfalla sem af því hafa hlotist (Constant ofl., 2014). Athyglisvert 
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var að sérstök verkjafræðsla til barna skilaði sér ekki í minni verkjaupplifun eftir aðgerð en börnum fannst 

fræðslan hjálpleg (Crandall ofl., 2008). Mögulega höfðaði framsetningin ekki nægjanlega vel til barna en 

hún var í formi bæklings. Margar af rannsóknunum lögðu áherslu á fræðslu um verki og verkjameðferð 

bæði fyrir börn og foreldra, en sú fræðsla virðist ekki hafa skilað sér í minni verkjaupplifun. Mögulegar 

orsakir þess eru hindrandi viðhorf foreldra. Í einni rannsókn kom í ljós að 70% foreldra höfðu áhyggjur af 

aukaverkunum verkjalyfja, 43% töldu að lyfin væru ávanabindandi og 37% töldu að lyfin virkuðu betur því 

sjaldnar sem þau væru gefin (Zisk, Grey, McLaren og Kain, 2007). Í rannsókn O´Conner-von (2008) voru 

átta foreldrar sem gáfu ekki uppáskrifuð verkjalyf vegna kvartanna barnanna um ógleði og uppköst. Í 

þessum tilfellum fengu börnin ekki verkjalyf eða veikara verkjalyf. Skoða þarf betur tengls verkja eftir 

aðgerð við fræðslu fyrir aðgerð svo hægt sé að segja til um samhengið þar á milli. Stór rannsókn sem 

framkvæmd verður á nokkrum sjúkrahúsum er í farvatninu (Fortier ofl., 2015). Þar á að skoða áhrif 

netfræðslu fyrir börn og foreldra á verki og verkjameðferð heima eftir aðgerð. Þar verður sérstaklega tekið 

á hindrandi viðhorfum foreldra til verkjalyfjanotkunar.  

4.3 Áhrif fræðslu á aðrar útkomubreytur 
Tvær rannsóknir sýndu marktækt lægri tíðni bráðaæsings á vöknun hjá börnum sem fengu fræðslu 

(Fortier ofl., 2015; Kain ofl., 2007). Ennfremur voru börn sem fengu fræðslu með marktækt lægri tíðni af 

bráðaæsing, og útskrifuðust fyrr af vöknun en börn sem fengu lyfjaforgjöf en enga fræðslu (Kain ofl., 

2007). Þetta eru athyglisverðar niðurstöður því lyfjaforgjöf og fræðsla höfðu svipuð kvíðalækkandi áhrif 

fyrir aðgerð. Klínskt eru þetta mjög mikilvægar upplýsingar því notkun róandi lyfjagjafar getur haft 

aukaverkanir, en fræðsla gefur börnum verkfæri í hendurnar sem getur nýst þeim síðar til undirbúnings  

fyrir aðrar kvíðavekjandi íhlutanir á sjúkrahúsum.  

Ein rannsókn kannaði áhrif fræðslu á breytingar á hegðun eftir aðgerð (Fincher ofl., 2012). Í 

rannsókninni sýndi tæplega helmingur barnanna neikvæðar breytingar á hegðun tveim vikum eftir aðgerð, 

en ekki fannst marktækur munur á milli hópa. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem 

ekki hafa fundið tengsl á milli sértæks undirbúnings fyrir aðgerð og breytinga á hegðun eftir aðgerð (Kain 

ofl., 1999; Power ofl., 2012). Skoða þarf betur hvaða áhrif fræðsla fyrir aðgerð og aðrar íhlutanir hafa á 

breytingar á hegðun, því það eru mikilvægar klínískar útkomubreytur sem geta haft andleg, líkamleg og 

félagsleg áhrif á börn allt að ári eftir aðgerð (Fortier ofl., 2010b; Kain ofl., 1996b; Kain ofl., 1999). Margir 

aðrir þættir en kvíði barna fyrir aðgerð hafa tengls við breytingar á hegðun eftir aðgerð, s.s. kvíði foreldra, 

aldur barna, lengd sjúkrahúslegu, verkir eftir aðgerð, tegund aðgerðar og reynsla barna af verkjum við fyrri 

heilsufarsíhlutanir, sem taka þarf tillit til þegar áhrif fræðslu á breytingar á hegðun eru skoðaðar (Kain ofl., 

1999; Kain ofl., 2004; Power ofl., 2012). Ein nýleg rannsókn kannaði áhrif sértæks undirbúnings á 

breytingar á hegðun eftir aðgerð (Hilly ofl., 2015). Börn sem fengu fræðslu voru með marktækt færri 

neikvæðar breytingar á hegðun viku eftir aðgerð. Börn sem ekki fengu fræðslu sýndu meiri kvíða þegar 

talað var um lækna og sjúkrahús, þau höfðu meiri þörf fyrir athygli, þau voru með fleiri reiðiköst og sýndu 

meira áhugaleysi. Rannsóknin var þó ekki slembiskipt, en hópar voru sambærilegir m.t.t. breyta, sem 
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gætu haft áhrif á útkomu. Hins vegar hefur PHBQ mælitækið lítið verið athugað m.t.t. réttmæti og 

áreiðanleika í rannsóknum síðan það var þróað árið 1966 (Jenkins ofl., 2015). Einn þáttur sem gæti valdið 

skekkju í niðurstöðum er að foreldrar sem ekki voru blindaðir á þátttöku í rannsókninni, lögðu mat á hvort 

breyting hefði orðið á hegðun barnanna.  

4.4 Samantekt 
Yfirlit yfir ráðleggingar um fræðslu til barna má sjá í töflu 6. Fræðsla virðist gagnast börnum allt niður í 

tveggja til þriggja ára aldur. Fyrir forskólabörn og skólabörn var gagnlegt að fræða foreldra markvisst um 

notkun hugardreifingar við svæfingu og að þjálfa börn með svæfingargrímunni. Sérstaklega er mælt með 

þessum aðferðum fyrir yngstu börnin. Því yngri sem börnin eru því mikilvægara er að fræða foreldra svo 

þeir geti undirbúið barnið. Frá þriggja ára aldri er hægt að veita fræðslu til barna um aðgerðarferlið í formi 

mynbands af jafnaldra að ganga í gegnum aðgerðarferlið. Leikmeðferð ásamt upplýsingum um 

aðgerðarferlið í formi myndbands (fyrirmynd), brúðusýningar eða skoðunarferðar um sjúkrahúsið voru 

einnig mjög gagnlegar aðferðir til að draga úr kvíða, sérstaklega hjá skólabörnum. Skoða þarf betur áhrif 

leikmeðferðar á forskólabörn. Leikmeðferð er hins vegar tímafrek og krefst mannskaps og er síður vænleg 

til innleiðingar þar sem tími og fjárhagur er af skornum skammti. Kannanir sýna að dregið hafi úr slíkum 

undirbúningi á heilbrigðisstofnunum og eins virðast fjölskyldur oft ekki nýta sér þessa þjónsustu þar sem 

hún krefst aukaferðar á sjúkrahúsið. 

Tafla 6. Ráðleggingar varðandi fræðslu til forskóla- og skólabarna. 

 

Stuðningur fagaðila í aðgerðarferlinu var gagnlegur, sérstaklega til að styðja við það sem börnin höfðu 

lært í fræðslunni. Eins gátu foreldrar, með viðeigandi fræðslu, sinnt slíkum stuðningi við barnið. 

Vísbendingar eru um að með markvissri fræðslu og stuðningi til foreldra sé ávinningur af því að hafa þá 

Fræðsla Framsetning Aldur Tímasetning Grade 

Leikmeðferð Upplýsingar um aðgerðarferlið í formi 
myndbands (fyrirmynd af jafnaldra), 
skoðunarferðar um sjúkrahúsið eða 
brúðusýningar. 

Gagnast sérstaklega skólabörnum 
á aldrinum 5 – 12 ára. 
Athuga þarf betur gagnsemi fyrir 
börn yngri en 5 ára. 

Helst nokkrum 
dögum fyrir 
aðgerð 

A 

Myndbönd Myndbönd um aðgerðarferlið helst í þeirri 
framsetningu að barni sem er að fara í aðgerð 
sé fylgt eftir. 

Gagnast fyrir skólabörn og 
forskólabörn frá 3 ára aldri.  

Helst nokkrum 
dögum fyrir 
aðgerð 

A 

Þjálfun með 
svæfingar-
grímunni 

Foreldrar fá leiðbeiningar um að þjálfa barnið í 
að nota svæfingargrímuna. 

Börn á aldrinum 2 – 10  ára Helst nokkrum 
dögum fyrir 
aðgerð 

A 

Hugardreifing 
við svæfingu 

Fræðsla til foreldra um markvissa notkun 
hugardreifingar við svæfingu.  

Börn frá 2 ára aldri.  
Takmarkaðar upplýsingar eru um 
gagnsemi frá 10 ára aldri. 

Helst nokkrum 
dögum fyrir 
aðgerð 

A 

Stuðningur 
fagaðila 

Stuðningur fagaðila í gegnum aðgerðarferlið 
sem hjálpar börnunum að nota þær 
bjargáðsleiðir sem það hefur lært 

Forskóla- og skólabörn. Í aðgerðarferlinu A 

Netfræðsla Netfræðsla sniðin að þörfum barna og foreldra 2-7 ára, vantar upplýsingar um 
gagnsemi fyrir skólabörn og 
unglinga.  

Nokkrum dögum 
fyrir aðgerð. 

A 
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viðstadda svæfinguna. Netfræðsla var lítið rannsökuð en lofar góðu og virðist hafa marktæk áhrif til að 

draga úr kvíða forskólabarna. Netfræðsla er hagkvæm aðferð, aðgengileg og gefur barni og fjölskyldu færi 

á að skoða fræðsluefnið heima á tíma sem hentar, á eigin hraða og eins oft og þörf er á. Netfræðsla gefur 

ennfremur tækifæri til að sníða fræðsluna að einstaklingsbundnum þörfum barna og foreldra, s.s. tegund 

aðgerðar, kvíðastigi og viðhorfum. Kvíði barna og foreldra getur verið mismikill fyrir aðgerðir og hafa 

einstaklingar ólíkar þarfir hvað varðar fræðslu og kvíðastillandi aðferðir.  

Ónógar upplýsingar voru um áhrif af kennslu bjargráðsleiða annarra en hugardreifingar, áhrif 

gagnvirkra leikja og ljósmynda af aðgerðarferlinu. Vísbendingar eru um að bæklingar gagnist minnst til að 

draga úr kvíða. Mikilvægt er að upplýsa barnið og foreldra þess um það sem framundan er til að draga úr 

óvissu og þurfa upplýsingar að snúa að öllu aðgerðarferlinu, frá undirbúningi fyrir aðgerð til meðferðar 

heima eftir aðgerð. Fræðsla er gagnleg hvort sem hún er veitt aðgerðardag eða nokkrum dögum fyrir 

aðgerð, en mikilvægt er að hefja fræðslu sem fyrst eftir að fyrirhugaður aðgerðardagur liggur fyrir svo börn 

hafi tíma til að undirbúa sig og melta upplýsingarnar.  

4.5 Styrkleikar og veikleikar verkefnis 

4.5.1 Mat á skekkjum í rannsóknum 
Allar rannsóknirnar í samantektinni skoruðu > 5 á MAStARI og voru sex rannsóknir með miðlungsmikla 

hættu á skekkju (MAStARI 6-7) og 14 rannóknir með litla hættu á skekkju (MAStARI 8-10). Flestar 

rannsóknirnar voru með sönnu tilraunasniði (N = 15), þar sem slembiskipting í hópa var tilviljanakennd 

sem minnkar hættu á skekkju í vali á þátttakendum og eykur líkur á að hópar séu sambærilegir m.t.t. þátta 

sem hafa áhrif á útkomubreytur (Polit og Beck, 2012). Í flestum rannsóknunum (N = 19) voru hópar 

sambærilegir m.t.t. breyta sem geta haft áhrif á útkomu, s.s. aldurs, kyns, kvíða fyrir íhlutun, skapferli, 

kvíða foreldra, tegund aðgerðar og fyrri reynslu af innlögnum og aðgerðum. Það vantaði þó upplýsingar 

um kvíða foreldra í níu rannsóknum því hann var ekki mældur. Oftast (N = 12) vantaði upplýsingar um 

hvort börn hefðu fengið lyfjaforgjöf, sem skiptir máli því lyfjaforgjöf dregur marktækt úr kvíða barna fyrir 

aðgerð og hefur sambærileg kvíðalækkandi áhrif við svæfingu og fræðsla (Kain ofl., 2007). Í flestum 

rannsóknum (N = 16) voru þátttakendur ekki blindaðir á það hvorum hópnum þeir tilheyrðu og því auknar 

líkur á að þátttaka í rannsókn hafi áhrif á hegðun þátttakenda, sérstaklega í þeim tilfellum þar sem börnin 

mátu eigin kvíða og áhyggjur (N = 9). Í mörgum rannsóknunum (N = 9) voru börnin þó metin með 

hlutlægum matstækjum á kvíðatengdri hegðun, þar sem matsaðilar voru blindaðir á hvorum hópnum 

börnin tilheyrðu, sem minnkar líkur á skekkju í mati í útkomubreytu.  

Í flestum rannsóknunum (N = 17) var nákvæm lýsing og skilgreining á íhlutun og flestir rannsakendur 

byggðu íhlutun á hugmyndafræðilegum grunni og/eða fyrri rannsóknum. Mjög oft er skortur á skilgreiningu 

á íhlutun í tilraunarannsóknum í húkrun og er það sá þáttur sem oftast veldur skekkju. Nákvæm 

skilgreining tryggir samræmi í framkvæmd og að auðvelt sé að endurtaka rannsóknina, stuðlar að 

alhæfingargildi og eykur klínískt gildi niðurstaðna (Campell-Yeo ofl., 2009). Þó var nokkuð misræmi í því 
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hvernig rannsakendur skilgreindu leikmeðferð og mikil fjölbreytni í því hvernig hún var framkvæmd. Li ofl. 

(2007) skilgreindu leikmeðferð í sinni rannsókn og byggðu íhlutun á hugmyndafræðilegum grunni. Einnig 

var umfangsmikil þjálfun á þeim aðilum sem framkvæmdu íhlutun. Sama íhlutun var prófuð í tveimur 

öðrum rannsóknum (He ofl., 2015; Vaezzadh ofl., 2011). Helmingur (N = 10) rannsakenda gerði forprófun 

á íhlutun. Mikilvægt er að gera forprófun áður en lagt er í stærri íhlutunarrannsóknir, því forprófun gefur 

tækifæri til að leiðrétta þætti sem geta valdið skekkjum rannsókn (Polit og Beck, 2012).  

 Í flestum rannsóknunum var lítið eða ekkert brottfall og tengdist það yfirleitt því að aðgerð hafði verið 

aflýst. Flestar rannsóknirnar (N = 16) notuðu vel viðurkennd kvíðamatstæki sem prófuð hafa verið m.t.t. 

réttmætis og áreiðanleika. Líkur eru á nokkrar rannsóknir hafi ekki fundið marktæk áhrif af íhlutunum 

vegna kvíðamatstækja sem ekki voru nægjanleg næm á útkomubreytur og að ekki hafi verið nægjanlegur 

munur á íhlutun og samanburðarmeðferð.  

4.5.2 Mat á skekkjum yfirlitsins 
Kerfisbundin fræðileg samantekt af rannsóknum með sönnu tilraunasniði, gefur bestu sannanir fyrir 

áhrifum af íhlutunum. Sannar tilraunir eru besta rannsóknarsniðið þegar meta á samband orsaka og 

afleiðinga í íhlutunarrannsóknum og henta því vel til að bæta gagnreynda þekkingu um áhrif íhlutana. 

Kerfisbundnar fræðilegar samantektir eru sérstaklega vel til þess fallnar að auka alhæfingargildi 

niðurstaðna þar sem þær taka saman niðurstöður rannsókna á svipuðum íhlutunum á mismunandi tímum, 

hjá ólíkum einstaklingum og með breiðari menningarlega skírskotun (Polit og Beck, 2012). Rannsóknirnar 

voru framkvæmdar í 11 löndum í fjórum heimsálfum sem styrkir alhæfingargildi niðurstaðna hvað verðar 

menningarbundin áhrif. Flestar rannsóknirnar (N = 18) útilokuðu hinsvegar börn með langvinna sjúkdóma, 

þroskafrávik og geðræna sjúkdóma og takmarkast því alhæfingargildi niðurstaðna við þær forsendur. 

Ennfremur útilokuðu átta rannsóknir börn með fyrri reynslu af aðgerðum og þrjár rannsóknir útilokuðu börn 

sem fengu lyfjaforgjöf eða voru á kvíðastillandi lyfjum, og útilokuðu þar með kvíðnustu börnin. Flestar 

rannsóknirnar voru framkvæmdar á skólabörnum og forskólabörnum og takmarkast niðurstöður því við þá 

aldurshópa.  
Niðurstöður samantektarinnar eru mögulega skekktar vegna nokkurra þátta. Ekki er stuðst við 

frumgögn heldur lagt mat á gögn annarra rannsakenda og getur ónákvæmni í túlkun gagna því valdið 

skekkjum í niðurstöðum. Gögnin takmarkast einnig við þær upplýsingar sem höfundar gefa upp í birtum 

greinunum. Ekki var leitað í óútgefnu efni en það getur skekkt niðurstöður í þá átt að niðurstöður séu 

jákvæðar, þar sem minni líkur eru á að neikvæðar niðurstöður séu birtar. Einungis voru teknar með í 

yfirlitið rannsóknir með sönnu eða hálfsönnu tilraunasniði, sem skoruðu meira en fimm stig á MAStARI 

matstækinu og voru birtar á ensku. Það útilokaði margar rannsóknir frá yfirlitinu og því er yfirlitið ekki 

tæmandi fyrir þær íhlutanir, byggðar á fræðslu, sem prófaðar hafa verið til að draga úr kvíða barna fyrir 

aðgerðir. Ef fyrri rannsóknir og rannsóknir sem útilokaðar voru vegna hættu á skekkju í niðurstöðum eru 

skoðaðar var um svipaðar íhlutanir og niðurstöður að ræða. Eina sem þessar rannsóknir bættu við var að 

skoða áhrif barnabóka um aðgerðarferlið.  
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Takmarkanir tilraunarannsókna er að þær veita ekki innsæi í afhverju óháða breytan hefur áhrif á þá 

háðu en eigindleg gögn geta verið hjálpleg í því samhengi og skýrt ýmsa óvissu þætti í rannsókn og bætt 

túlkun á niðurstöðum (Polit og Beck, 2012). Fáar af rannsóknunum (N = 3) voru einnig með eigindleg gögn 

en þau gögn gáfu innsýn inn í gagnsemi íhlutana. Einnig geta eigindleg gögn gagnast betur við að þróa 

hvert inntak fræðslunnar á að vera. Höfundur lagði einn mat á allar rannsóknirnar m.t.t. valviðmiða og mati 

á aðferðafræðilegum skekkjum og því ákveðin hætta á skekkju í því mati.  
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Ályktun 
Flestar rannsóknirnar skoðuðu áhrif af fræðslu hjá skólabörnum. Það er tilfinnanlega skortur á 

rannsóknum sem skoða hvaða fræðsla hentar best fyrir unglinga. Einnig mætti skoða betur hvaða 

framsetning fræðslu hentar forskólabörnum best. Margar af rannsóknunum notuðu breitt aldursbil 

þátttakenda. Mikilvægt er að rannsakendur aðgreini betur ólíka aldurshópa, því mjög mikill þroskamunur 

er á hinum ólíku aldursskeiðum. Í mörgum rannsóknum fengu börn á forskóla- og skólaaldri sömu íhlutun 

og hefði verið gagnlegt ef athugað hefði verið hvort íhlutanir hefðu mismunandi áhrif á hina ólíku 

aldurshópa. Það eru ekki sömu hlutir sem vekja kvíða hjá forskóla – og skólabörnum og eins er skilningur 

þeirra og það hvernig þau tileinka sér námsefni ólíkur. Eins þarf að gera greinarmun á unglingum og 

skólabörnum. Leggja ætti áherslu á að kanna netfræðslu því það er hagkvæmur kostur og aðgengilegur 

fyrir flestar fjölskyldur. Netfræðsla gefur ennfremur færi á að sníða fræðsluna að einstaklingsbundnum 

þörfum barna og foreldra. Skoða þarf betur gagnsemi hinna ýmsu aðferða hugrænnar atferlismeðferðar 

sem nýst gæti í að draga úr kvíða og hægt er að miðla á gagnvirkan hátt í gegnum netið. Órjúfanlegur 

hluti af fræðslu til barna er fræðsla til foreldra, svo þeir geti stutt við barnið, og mikilvægt að sníða íhlutanir 

þannig að þær höfði til allrar fjölskyldunar sem heildstæðrar einingar.  

Mikilvægt er að rannsakendur noti réttmæt og áreiðanleg matstæki á útkomubreytur. Við mat á kvíða 

hjá yngri börnum er mælt með að nota mælitæki á kvíðatengdri hegðun. Mikilvægt er að nota nákvæm 

mælitæki s.s. m-YPAS og CEMS sem eru næm á að nema breytingar á kvíða til að auka líkur á að fá 

marktæk áhrif af íhlutun. Nú hefur verið þróuð styttri útgáfa af m-YPAS mælitækinu, sem tekur styttri tíma 

að fylla út og er jafn næmt og eldri útgáfan. Það hentar því betur í rannsóknarlegum og klínískum tilgangi. 

Fyrir eldri börn og unglinga er meira viðeigandi að nota sjálfsmatskvarða á kvíða s.s. VAS skalann og 

STAIC mælitækið. VAS kvarðan er hægt að nota frá sjö ára aldri og er hann næmari á breytingar á kvíða 

en STAIC, sérstaklega hjá börnum yngri en 12 ára. Hann er einnig mun fljótlegri í notkun en STAIC sem 

skiptir máli bæði klínískt og í rannsóknum. Mikilvægt er að meta útkomubreytur þegar áhrif af íhlutun er 

mest. Kvíði barna fyrir aðgerðir nær hámarki við svæfinguna og því best að meta kvíðann þá. Bæði til að 

auka líkur á að fá marktækan mun á hópum en einnig er mikilvægt að íhlutun hafi áhrif þegar börnin eru 

hræddust því það eykur klínískt gildi niðurstaðna. Viðurkennd verkjamatstæki eftir aðgerð eru FLACC 

skalinn hjá yngstu börnunum, FPS-R hjá skólabörnum og VAS eða NRS hjá unglingum. Mikilvægt er að 

meta verki nokkra daga eftir aðgerð til að meta hvort ávinningur hafi verið af fræðslunni. 

Kanna þarf betur áhrif fræðslu á mikilvægar útkomubreytur eftir aðgerð s.s. bráðaæsing, verki og 

breytingar á hegðun sem hafa áhrif á líkamlega og andlega velferð barna til skamms og langs tíma. Fyrstu 

kynni einstaklinga af heilbrigðiskerfinu eru oft á barnsaldri. Aldursskeiði þar sem einstaklingar eru 

sérstaklega viðkvæmir og berskjaldaðir. Sjúkrahús eru einstaklega framandi heimur fyrir börn sem getur 

verið mjög ógnvekjandi. Með viðeigandi fræðslu, undirbúningi og barnvænu sjúkrahúsumhverfi er hægt að 

móta þessa reynslu barna þannig að hún verði jákvæð og að börn þroskist í fullorðna einstaklinga með  

traust á heilbrigðiskerfinu.  
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Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal 1 

Dæmi um heimildaleit í PubMed 
 

Leit Leitarorð í PubMed Fjöldi 

#1 

 

Search ("Patient Education as Topic"[Mesh]) AND "Anxiety"[Mesh]) AND 

surgery Filters: Publication date from 2000/01/01 to 2015/12/31; English; 

Child: birth-18 years 

59  

#2 Search preoperative preparation AND anxiety Filters: Publication date from 

2000/01/01 to 2015/12/31; English; Child: birth-18 years 

36 

#3 Search ("Anxiety"[Mesh]) AND psychological preparation AND surgery 

Filters: Publication date from 2000/01/01 to 2015/12/31; English; Child: 

birth-18 years 

27 

#4 Search ("Anxiety"[Mesh]) AND surgery AND information Sort by: Relevance 

Filters: Publication date from 2000/01/01 to 2015/12/31; English; Child: 

birth-18 years 

116 

#5 Search ("Anxiety"[Mesh]) AND surgery AND intervention Sort by: Relevance 

Filters: Publication date from 2000/01/01 to 2015/12/31; English; Child: 

birth-18 years 

133 

Heildarfjöldi 371 
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Fylgiskjal 2 

JBI mat á aðferðfræðilegum skekkjum rannsókna 
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 Fylgiskjal 3 - JBI skjal fyrir útdrátt mikilvægra upplýsinga 

 



 

 78 

 

 



 

 79 

Fylgiskjal 4  

New JBI Levels of Evidence 

 

Level 1 Experimental designs 

Level 

1.a 

Systematic review of Randomized Controlled Trials (RCTs) 

Level 

1.b 

Systemativ review of RCTs and other study designs 

Level 

1.c 

RCT 

Level 

1.b 

Pseudo-RCTs 

Level 2 Quasi-expirimental Designs 

Level 

2.a 

Systematic review of Quasi-experimental studies 

Level 

2.b 

Systematic review of Quasi-experimental and other low study designs 

Level 

2.c 

Quasi-experimental prospectively controlled study 

Level 

2.d 

Pre-test – post-test or historic/retrospective control group study 

Level 3 Observational-Analytic Designs 

Level 

3.a 

Systematic review of comparable cohort studies 

Level 

3.b 

Systematic review of comparable cohort and other lower study designs 

Level 

3.c 

Cohort study with Control group 
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Level 

3.d 

Case-controlled study 

Level 

3.e 

Observational study without a control group 

Level 4 Observational-Descriptive Studies 

Level 

4.a 

Systematic review of descriptive Studies 

Level 

4.b 

Cross-sectional study 

Level 

4.c 

Case series 

Level 

4.d 

Case Study 

Level 5 Expert Opinion and Bench Research 

Level 

5.a 

Systematic review of expert opinion 

Level 

5.b 

Expert consensus 

Level 

5.c 

Bench research/single expert opinion 
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Fylgiskjal 5 

New JBI Grades of Recommendation 

 

Grade 
A 

A ‘strong’ recommendation for a certain health management strategy 

where  

(1) it is clear that desirable effects outweigh undesirable effects of the 

strategy;  

(2) where there is evidence of adequate quality supporting its use;  

(3) there is a benefit or no impact on resource use; 

(4) values, preferences and the patient experience have been taken 

into account.  

Grade 
B 

A ‘weak’ recommendation for a certain health management strategy 

where  

(1) desirable effects appear to outweigh undesirable effects of the 

strategy, although this is not as clear;  

(2) where there is evidence supporting its use, although this may not 

be of high quality; 

(3) there is a benefit, no impact or minimal impact on resource use, 

and  

(4) values, preferences and the patient experience may or may not 

have been taken into account.  
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Fylgiskjal 6 
Yfirlit yfir heimildaleit samkvæmt PRISMA flæðiritinu 

  

Records	  identified	  through	  database	  
searching	  
(n	  =	  1302)	  

Sc
re
en

in
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In
cl
ud

ed
	  

El
ig
ib
ili
ty
	  

Id
en

tif
ic
at
io
n	   Additional	  records	  identified	  through	  other	  

sources	  
(n	  =	  4)	  

Records	  after	  duplicates	  removed	  
(n	  =	  911)	  

Records	  screened	  
(n	  =	  85)	  

Records	  excluded	  
(n	  =	  52)	  

Full-‐text	  articles	  assessed	  for	  
eligibility	  
(n	  =	  33)	  

Full-‐text	  articles	  excluded,	  with	  
reasons	  (n	  =	  13)	  

	  

Sama	  úrtakið	  (n	  =	  3)	  

MAStARI	  <	  6	  	  (n	  =	  6)	  

Uppfylltu	  ekki	  valviðmið	  	  (n	  =	  4)	  

	  Studies	  included	  in	  qualitative	  
synthesis	  
(n	  =	  20)	  

Studies	  included	  in	  quantitative	  
synthesis	  (meta-‐analysis)	  

(n	  =	  0)	  
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Fylgiskjal 7 

Yfirlit yfir rannsóknir sem voru útilokaðar vegna of mikillar hættu á 
skekkjum í niðurstöðum (MAStARI < 6) 

 

MAStARI Buyuk og 
Bolisik 
2015 

Tunney og 
Boore 
2013 
 

Brewer ofl. 
2006 

Gorayeb 
ofl. 2009 

Felder-
Puig ofl. 
2003 

Hatava og 
Olsson 
2000 

1) Random assignment? N Ó N N N N 

2) Participants blinding? N N J N N N 
3) Allocation concealment? N Ó N N N N 
4)  Outcomes of people who 
withdrew? 

N X N X N N 

5) Blinding of assessors? X N J N N X 
6) Control and treatment group 
copmparable at entry? 

Ó 

 

J N N Ó 
 

Ó 

7) Groups treated identically 
except for interventions? 

J J J J Ó Ó 

8) Outcomes measured in the 
same way for all groups? 

J J N J J J 

9) Outcome measured in a 
reliable way? 

J N N N N N 

10) Appropriate sttistical 
anaalysis? 

J J J J J J 

Power analysis J N N N N N 
Heildarstig 5 5 4 4 2 3 

J = Já, N = Nei, Ó = Óljóst eða engar upplýsingar tiltækar, X = Á ekki við. 
 
 

Buyuk, E. T., og Bolişik, B. (2015). The Effect of Preoperative Training and Therapeutic Play on 

Children’s Anxiety, Fear, and Pain. Journal of Pediatric Surgical Nursing. Rannsakandur báru saman 

þrjá hópa af börnum. Tilraunahóparnir sem voru tveir fengu báðir myndband af aðgerðarferlinu ásamt 

bækling um aðgerðarferlið, en annar tilraunahópurinn fékk þar auki leikmeðferð aukalega í 20 mínútur. 

Rannsóknin var með hálfsönnu tilraunasniði og þar sem kvíði var einungis mældur eftir aðgerð er ekki 

vitað hvort hópar hafi verið sambærilegir m.t.t. kvíða fyrir íhlutun. Hópar voru þó sambærilegir m.t.t. 

tegund aðgerðar, kyns, fyrri innlagna og fyrri aðgerða. Einhver hluti barna fyllti ekki út spurningalistanna 

nægjanlega vel og var sá hópur ekki tekin með í gagnagreininguna. Það kemur ekki fram í rannsókninni 

hversu stór sá hópur var, hvernig brottfallið skiptist á milli hópa eða hvort sá hópur hafi verið frábrugðin 

þeim sem skiluðu inn útkomubreytum. Úrtakið var upphaflega 300 þátttakendur en það er algerlega óljóst 

hversu stór hluti af þeim skilaði inn mati á útkomubreytum og því ekki vitað hversu stór hópur 

niðurstöðurnar miðast við.  
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Tunney, A. M. og Boore, J. (2013). The effectiveness of a storybook in lessening anxiety in 

children undergoing tonsillectomy and adenoidectomy in Northern Ireland. Issues in 

Comprehensive Pediatric Nursing, 36(4), 319-335. Höfundar báru saman tvo hópa af börnum þar sem 

annar fékk myndabók um aðgerðarferlið og hinn hefðbundna meðferð. Höfundar tiltóku að rannsókn væri 

með hálfsönnu tilraunasniði (e. quasi expirimental) en gáfu jafnframt upp slembiskiptingu í hópa. Þeir 

tilgreindu þó ekki aðferð slembiskiptingar og því var ekki gefið stig fyrir hana. Hópar voru sambærilegir 

hvað varðar kvíðastig, aldur og fyrri reynslu af aðgerðum fyrir íhlutun, sem dregur úr hættu á skekkju í vali 

á þátttakendum. Mælitæki á kvíða (CD:H) og ótta “Hospital Fears Rating Scale” (HFRS) voru ekki athuguð 

m.t.t. réttmætis og áreiðanleika í þessari rannsókn. Ekki var samræmi á milli mælitækjanna þ.e.a.s. að 

börn sem skoruðu hátt á HFRS skoruðu ekki endilega hátt á CH:D. Mat á teikningum barna getur verið 

mjög huglægt og þar sem einungis einn rannsakandi mat teikningarnar var ekki hægt að meta samræmi í 

mati. Ennfremur tiltóku rannsakendur ekki hvort matsaðili, sem mat teikningar barnanna, hafi verið 

blindaður á hvorum hópnum börnin tilheyrðu og því mikil hætta á skekkju í mati á kvíða.  

Brewer, S., Gleditsch, S. L., Syblik, D., Tietjens, M. E. og Vacik, H. M. (2006). Pediatric anxiety: 

Child life intervention in day surgery. Journal of Pediatric Nursing, 21(1), 13 – 22. Rannsakendur 

athuguðu áhrif af leikmeðferð sem samanstóð af skoðunarferð um skurðstofu og leikmeðferð með hlutum 

tengdum aðgerðarferlinu undir leiðsögn leikmeðferðarsérfræðings við hóp af börnum sem fékk 

hugardreifingu í biðrými fyrir aðgerð. Notuð var hálfsönn slembiskipting í hópa, þar sem annað hvert barn 

fór í tilraunahóp. Hóparnir voru ekki sambærilegir fyrir íhlutun m.t.t. kvíða og aldurs barnanna. Börn í 

tilraunahóp voru með marktækt meiri kvíða fyrir íhlutun en samanburðarhópur. Mælitækið CD:H sem 

metur kvíða út frá teikningum barna, var ekki athugað m.t.t. áreiðanleika og réttmætis í rannsókninni. Einn 

aðili mat teikningar og því ekki hægt að meta samræmi í mati á teikningum. Túlkun teikninga getur verið 

mjög svo huglæg og margir aðrir þættir en kvíði sem hafa áhrif á teikningar barna. Aðili sem mat 

teikningarnar var þó blindaður á hvorum hópnum börnin tilheyrðu sem minnkar líkur á skekkju í 

niðurstöðu. Kvíði var mældur eftir aðgerð en um 21% þátttakenda skiluðu ekki teikningu eftir íhlutun og 

vantaði því útkomubreytur fyrir þann hóp. Þeir sem ekki skiluðu seinni teikningunni voru þó sambærilegir 

m.t.t. aldurs, kyns, tegund aðgerðar og kvíða fyrir aðgerð og þeir sem skiluðu teikningu. Hins vegar  voru 

marktækt fleiri í samanburðarhóp sem ekki skiluðu inn teikningu eftir aðgerð, sem eykur líkur á skekkjum í 

niðurstöðum. Börn fóru heim með mælitækið og voru að skila því 3 – 72 dögum eftir aðgerð og því margir 

aðrir þættir sem gætu haft áhrif á útkomubreytuna í millitíðinni heldur en íhlutun fyrir aðgerð sem eykur 

líkur á skekkju í niðurstöðum. Þar að auki er kvíðin ekki metin á sama tímapunkti eftir aðgerð fyrir alla 

þátttakendur. 

Gorayeb, R. P., Petean, E. B. L., Pileggi, F. O., Tazima, M. F. S., Vicente, Y. A. M. V. og Gorayeb, 

R. (2009). Importance of psychological intervention for the recovery of children submitted to 

elective surgery. Journal of Pediatric Surgery, 44, 1390-1395. Rannsakendur athuguðu áhrif 

sálfræðilegrar íhlutunar fyrir aðgerð á breytingar á atferli eftir aðgerð. Sálfræðileg íhlutun samanstóð af 

fræðslu til barna og foreldra veitt af sálfræðingi og var fræðslan fyrir börnin í formi leikmeðferðar. 
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Meginútkomubreytan var ekki kvíði heldur neikvæðar hegðunarbreytingar eftir aðgerð. Í rannsókninni var 

mjög lítið úrtak (N = 20) og ekki var slembiskipt í hópa. Hóparnir voru þó sambærilegir m.t.t. hegðunar fyrir 

íhlutun. Mælitækin “Rutter´s Child Behaviour Scale” og “Posthospital Behaviour Questionnaire” voru ekki 

athuguð m.t.t. áreiðanleika og réttmætis í rannsókninni. Foreldrar voru beðnir um að meta hegðun 

barnanna á skalanum 1 – 3 eftir tíðni, alvarleika og lengd hegðunarbreytinga fyrir og eftir íhlutun, en þeir 

voru ekki blindaðir á hvorum hópnum barnið tilheyrði og því mikil hætta á skekkju í mati á hegðun. 

Rannsakandi sem fylgdi börnunum eftir og lagði listanna fyrir foreldranna var heldur ekki blindaður á 

hvorum hópnum börnin tilheyrðu sem eykur líkur á skekkju í mati á útkomubreytum. Ennfremur eru margir 

utanaðkomandi þættir (e. confounding factors), sem geta haft áhrif á breytingar á hegðun eftir aðgerð s.s. 

verkir og tegunda aðgerðar, en ekki var tekið tillit til þeirra þátta við mat á útkomubreytum.  

Felder-Puig, R., Maksys, A., Noestlinger, C., Gadner, H., Stark, H., Pfluger, A. og Topf, R. (2003). 
Using a children´s book to prepare children and parents for elective ENT surgery: results of a 

randomized clinical trial. Inernational Journal of Otorhinolaryngology, 67, 35-41. Rannsakendur báru 

saman tvo hópa af börnum. Tilraunahópur fékk barnabók um aðgerðarferlið en samanburðarhópur 

hefðbundna meðferð. Ekki var slembiskipt í hópa heldur var samanburðarhópur prófaður fyrst og svo 

tilraunahópur og því hætta á skekkju vegna utanaðakomandi þátta sem gætu hafa haft áhrif á útkomu. 

Ekkert var getið um það hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á þjónustunni í millitíðinni. Ekki var tiltekið 

hvort hópar hafi verið sambærilegir m.t.t. kvíða fyrir íhlutun, né gerð tölfræðileg greining á því hvort hópar 

væru sambærilegir m.t.t. annarra breyta. Mælitæki til að meta kvíða var búið til af höfundum og ekki var 

gerð tilraun til að meta réttmæti og áreiðanleika. Foreldrar áttu að meta hvort ákveðnar tilfinningar s.s. 

kvíði, pirringur, hjálparleysi ofl. væru til staðar í meira mæli en áður á 3 stiga Likert kvarða. Foreldrar voru 

ekki blindaðir á hvorum hópnum börnin tilheyrðu og því mikil hætta á skekkju í mati á útkomubreytum. 

Mikið brottfall var í rannsókninni, um 20% skiluðu ekki inn spurningalistum og í um 10% af spurningalistum 

vantaði svör. Ekki var gerð grein fyrir brottfallinu né var það tekið með í tölfræðilegri greiningu á gögnum.  

Hatava, P., Olsson, G. L. og Lagerkranser, M. (2000). Preoperative psychological preparation 

for children undergoing ENT operations: a comparison of two methods. Pediatric Anaesthesia, 10, 

477-486. Rannsakendur báru saman tvo hópa af börnum þar sem annar hópurinn fékk leikmeðferð og 

hinn hefðbundna meðferð. Ekki var slembiskipt í hópa heldur var samanburðarhópur prófaður fyrst og svo 

tilraunahópur og því hætta á skekkju. Höfundar taka þó fram að ekkert breyttist í þjónustunni á tímabilinu. 

Spurningalistar voru búnir til af rannsakendum og eru ekki mæltæki á kvíða, áhyggjur eða ótta, heldur var 

spurt út í tilfinningalega upplifun og viðhorf. Ekkert er getið um réttmæti eða áreiðanleika spurningalista. 

Þátttakendur voru ekki blindaðir og því mikil hætta á skekkju í því mati. Hópar voru sambærilegir m.t.t. 

aldurs og kyns, en höfundar gerðu þó ekki grein fyrir tölfræðilegri marktækni og ekki var vitað hvort hópar 

væru sambærilegir fyrir íhlutun varðandi útkomubreytur. Ekki var gerð grein fyrir þeim hópi sem ekki 

skilaði inn mati á útkomubreytum, né var það tekið með inn í tölfræðilega greiningu á gögnum.  
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Fylgiskjal 8 

Yfirlit yfir rannsóknir sem uppfylltu ekki valviðmið 

 

1. Campell, C., Hosey, M. og McHufh, S. (2005). Facilitating coping behavior in children prior 

to dental general anesthesia: a randomized controlled trial. Pediatric Anesthesia, 15, 831-

838. Í þessari rannsókn var meginútkomubreyta ekki kvíði heldur bjargráð (e. coping) og um var 

að ræða tannviðgerðir en ekki skurðaðgerðir.  

2. Cumino, D. O., Cagno, G., Conçalves, V. F., Wajman, D. S. og Mathias, L. A. (2013). Impact 

of preanesthetic information on anxiety of parents and children. Brazilian Journal of 

Anesthesiology, 63(6), 473-82. doi: 10.1016/j.bjane.2013.04.003. Epub 2013 Dec 5. Í þessari 

rannsókn var einungis um fræðslu til foreldra að ræða en ekki barnanna, þó ein af 

útkomubreytunum hafi verið kvíði barna.  

3. LaMontagne, L. L., Hepworth, J. T., Cohen, F. og Salisbury, M. H. (2003). Cognitive-

behavioral intervention effects on adolescents' anxiety and pain following spinal fusion 

surgery. Nursing Research, 52(3), 183-191. Í þessari rannsókn var um að ræða stórar aðgerðir 

þ.e.a.s. hryggspengingar þar sem legutími og bataferli er lengra en eftir minniháttar aðgerðir.  

4. Rice, M., Glasper, A., Keeton, D., & Spargo, P. (2008). The effect of a preoperative education 

programme on perioperative anxiety in children: an observational study. Pediatric 
Anesthesia, 18(5), 426-430. Þessi rannsókn var með lýsandi sniði en ekki tilraunasniði.  
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