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 Abstrakt 
Att uppleva oro och ångest inför en operation är vanligt och kan 

manifestera sig såväl psykologiskt som fysiologiskt hos patienten. Flertalet 

mätinstrument och omvårdnadsåtgärder existerar, med syfte att finna och 

lindra oro och ångest. Avsikten med denna systematiska litteraturöversikt 

var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att lindra patienters preoperativa 

oro och ångest. Genom litteratursökning i sex databaser, bland annat 

PubMed, CINAHL och Psychinfo, framkom fyra kategorier av 

interventioner: Att få information via video; Att få skriftlig eller muntlig 

information; Att lyssna på musik och; Att få känna värme eller beröring. 

Resultatet visade att samtliga omvårdnadsåtgärder mer eller mindre 

lindrade oro och ångest, där relationen mellan patient och vårdgivare, och 

individanpassade interventioner var viktiga, exempelvis då musiksmak hade 

betydelse, eller att viss information inte var nödvändig. Slutsatsen visar att 

flertalet omvårdnadsåtgärder finns att användas i klinisk verksamhet för att 

lindra preoperativ oro och ångest, men att fortsatt forskning behövs inom 

vissa områden mer än andra, till exempel angående massage och 

värmefiltars effekt. 

  

 Nyckelord: litteraturöversikt, oro och ångest, preoperativt, 

 omvårdnadsåtgärder, omvårdnadspersonal. 
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Att inläggning på sjukhus, speciellt inför ett större operativa ingrepp kan framkalla oro och 

ångest är ingen nyhet, utan snarare ett vanligt förekommande och verkligt hot gentemot 

patienters välmående (Cochran, 1984). Detta stöds av det faktum att det i en studie av 

Bengtson, Herlitz och Hjalmarson (1996) framkommit att 56 procent av patienter som väntade 

på angioplastik eller koronar bypass-kirurgi upplevde oron och ångesten beträffande risken att 

avlida i och med ingreppet, vara mer plågsam än bröstsmärtorna. Orsaker till varför oro och 

ångest uppstår kan vara allt från patientens rädsla för det okända till upplevelsen av förlust av 

kontroll. Även oro inför ingreppet och dess postoperativa konsekvenser förekommer. Detta 

kan förstärkas av patientens eller bekantas tidigare kirurgiska erfarenheter (Pritchard, 2009).   

 

Den ökade effektiviseringen av dagens hälso- och sjukvård, genom nya teknologier och 

medicinska framsteg har bidragit till en allt kortare sjukhusvistelse med snabb hemgång, 

ofta redan i anslutning till att patienten förmår mobiliseras (Henderson & Zernike, 

2001). Professionerna på ett sjukhus erhåller i och med detta en kortare tid att hjälpa och 

stödja patienterna psykiskt (Mitchell, 2003).  

 

Oro och ångest debuterar ofta en tid innan det elektiva ingreppet men når klimax i samband 

med genomförandet av preoperativa åtgärder såsom nutritionsstopp, uttagning av tandprotes 

eller när patienten hämtas från vårdavdelning. Koppling finns också mellan oro och ångest 

tolv timmar innan ingrepp och dagen före operation (Mitchell, 2003). I en senare studie av 

Mitchell (2009) konstateras att 77 procent av 214 patienter hade en viss oro och ångest samma 

dag då de skulle gå igenom lokal/regional anestesi. Grieve (2002) beskriver vidare att ett 

samspel påvisats mellan preoperativ oro och ångest och den postoperativa återhämtningen, 

med avseende på längd för sjukhusvistelse och mängd administrerade läkemedel. 

 

Liebert och Morris (1967) definierar begreppet ”anxiety” som en komponent bestående av oro 

och ångest. Oro fastställs som negativa och distraherande tankegångar och ångest som fysiska 

manifestationer. Hodges och Spielberger (1969) menar att det finns två typer av oro och 

ångest, den kortvariga (State Anxiety) och den långvariga (Trait Anxiety). Kortvarig ångest 

definieras som subjektiva känslor av oro och ängslan samt ökad autonom funktion. Långvarig 

ångest definieras följaktligen som fallenhet för ångest, det vill säga att vissa personer har en 

större benägenhet att reagera med högre kortvarig ångest under stress.  
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Flertalet verktyg finns tillgängliga och har visat sig vara effektiva när det gäller beräkning av 

patienters oro och ångest. Däribland HADS ”Hospital Anxiety and Depression Scale”, vilket 

är ett formulär med trettiosex frågor, samt State-Trait Anxiety Inventory, STAI (Pritchard, 

2009). Även STAI är ett formulär där patienterna själva besvarar frågor berörande oro och 

ångest, spänning, subjektiva upplevelser utav det och hur ofta det förekommer. Varje 

frågeställning besvaras på en fyrgradig skala, och instrumentet finns i flera variationer sett till 

antal frågor. Ofta kombineras frågeformulär med andra mätningar (Tluczek, Henriques & 

Brown, 2009). Beck anxiety scale (BAI) är ett annat mätinstrument för självskattning som 

används och skapades då behov fanns att skilja oro och ångest från depression. BAI används 

även specifikt för forskningsändamål (Beck, Brown, Epstein & Steer, 1988).  

 

Oro och ångest aktiverar det sympatiska nervsystemet och karaktäriseras av bland annat ökad 

puls, förhöjt blodtryck samt påverkat immunsvar (Mcgrady et al., 1991). Andra tillhörande 

fysiska reaktioner är svettningar, illamående och andnöd, medan den psykologiska oron 

karaktäriseras av nervositet och anspänning (Menzies, Onslow & Packman, 1999; Pritchard, 

2009; Vaughn, Wichowski & Bosworth, 2007). I en studie av Carr, Brockbank, Allen och 

Strike (2006) framkom den preoperativa perioden vara en orolig tid och inläggningen på 

sjukhus upplevdes stressande och som en förlust av självständighet med oväntade känslor av 

hjälplöshet och utsatthet. Denna yttring av oro och ångest ökade ytterligare om individen 

erhöll ofullständig, bristande eller motstridiga råd från personalen, samtidigt som den kunde 

förminskas om individen var beredd och visste vad denne hade att förvänta sig.   

 

Oro och ångest inför operation varierar beroende på operationens allvarlighetsgrad och är 

direkt kopplat till smärtupplevelsen. Detta då symtom för oro och ångest är snarlik den i 

smärta, något som kan leda till att oron och ångesten förstärker den smärta patienten redan 

upplever (Vaughn, Wichowski & Bosworth, 2007). Enligt Osborn och Sandler (2004) har 

kortvarig oro och ångest ett samband till att större mängd lugnande medel behöver ges inför 

en operation, men även för att upprätthålla en god sedering, något som visade sig vanligt då 

nio av 25 patienter upplevde hög grad av oro och ångest inför operationen. Detta styrks i en 

studie av Özalp, Sarioglu, Tuncel, Aslan och Kadiogullari (2003), där de menar att smärta hos 

patienter och mängden smärtstillande patienten erhöll hade en signifikant koppling till den 

mängd oro och ångest som upplevdes preoperativt, oberoende av ålder och civilstatus.  
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Som ett subjektivt tillstånd är oro och ångest kännetecknat som ett känslomässigt obehag följt 

av stimulering av en fysiologisk anpassning till stressen (Sheldon Dolce, Marsh & Summers, 

2008).  Hur patienten reagerar på olika påfrestningar, till exempelvis i nära anslutning till 

operation skiljer sig dock individuellt. Enligt Antonovsky (2005, s. 9, 42-50) kan detta 

förklaras med att varje enskild person besitter olika grader av motståndsresurser. Dessa delar 

han in i tre olika teman; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka utgör de centrala 

komponenterna i hans begrepp, KASAM (känsla av sammanhang). Begreppen är ömsesidigt 

beroende av varandra, och en individ med hög nivå på samtliga komponenter har en hög 

känsla av sammanhang. Detta innebär bland annat att påfrestningar upplevs som förutsägbara 

och begripliga och att individen känner att denne har vad som krävs för att möta dessa, samt 

att de är värda utmaningen och engagemanget.  

 

Väntan inför en operation är som tidigare nämnt något som många patienter upplever som 

påfrestande och känslor av övergivenhet och olycklighet hos patienter är inget ovanligt. Om 

då omvårdnadspersonal inte bistår med adekvata åtgärder för att lindra detta, utan agerar 

psykologiskt tillbakadragande och negligerar individens yttringar av oro och ångest eller 

skyndsamt bara stressar förbi, kan dessa känslor förvärras ytterligare (Gilmartin & Wright, 

2008). Detta står i rak kontrast gentemot ICNs etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005) där det står att läsa att sjuksköterskan tillsammans med 

samhället är ansvariga att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser individers hälso- och 

sociala behov, samt att lindra lidande. Det är viktigt att sjuksköterskor innehar såväl 

kompetens som färdigheter att lindra oro och ångest. Detta för att på ett tidigt stadium 

förhindra större obehag och smärta än vad som är nödvändigt (Mitchell, 2003). Genom att 

utföra en pålitlig sammanställning av godtagbara omvårdnadsinterventioner vill vi med 

resultatet hjälpa sjuksköterskor att på så vis erhålla denna kunskap. Syftet med denna studie 

var således att beskriva omvårdnadsåtgärder för att lindra patienters preoperativa oro och 

ångest. 
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Metod 

Studien har utförts som en litteraturöversikt inom ett avgränsat område, i syfte att samla in 

och beskriva redan existerande kunskap om omvårdnadsåtgärder som finns. Enligt Polit och 

Beck (2008, s. 106) är kunskapsöversikter det som lägger grunden för ny forskning. Metoden 

bidrar till en översikt av kunskapsläget, vilket forskare kan använda som bas för att finna 

intressanta teman, motsägelser eller brister i kunskapen.  

 

Litteratursökning 

Sökningen av litteratur till grund för denna litteraturstudie har främst genomförts på de 

internationella elektroniska databaserna Cinahl och Medline (Pubmed). Polit och Beck (2008, 

s. 111-114) vidhåller att dessa två är de främsta och viktigaste elektroniska källorna för 

forskning inom omvårdnad, innehållande bland annat en stor mängd av alla engelskspråkiga 

tidningsjournaler. För att erhålla ett bredare omfång i sökningen, genomfördes därutöver 

litteratursökning på PsychINFO, Cochrane Library, SweMed+ och Academic Search Elite, 

samt manuell sökning av de inkluderade studiernas referenslistor. Enbart PsychINFO, 

PubMed och Cinahl resulterade i artiklar som inkluderades, därav redovisas ej övriga. 

 

I syfte att finna de mest väsentliga och lämpade sökorden, användes Swedish-Mesh i 

kombination med databasernas egna funktioner gällande indextermer. Även en preliminär 

pilotsökning genomfördes i syfte att säkerställa att rätt termer valdes. Termen ”Anxiety” 

valdes att användas som huvudtema och användes kontinuerligt i varje sammankopplad 

sökning. Detta då författarna ansåg denna vara kärnan i ämnet. Detta kombinerades med 

Mesh-termer såsom; Nursing, Nursing Interventions, Nursing Process, Nursing Care, 

Preoperative Care, Alternative Therapies, Information Needs, Patient Education, Music 

Therapy, Qualitative Research. Vidare kompletterades detta med fritextsökningar, i syfte att 

utöka sensitiviteten i sökningarna (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 68). 

  

I syfte att effektivt sammanföra valda termer, användes sökdatabasernas egna booleska 

termer, ”AND” och ”OR”. AND användes i sökningar som hade fler än ett nyckelord av 

intresse och som behövde kombineras, medan OR användes för att utöka sökningen genom att 

ställa sökord gentemot varandra (jfr Polit & Beck, 2008, s. 112). För att minska urvalet av 

studier samt för att avgränsa den systematiska litteratursökningen ytterligare användes 

inklusions- och exklusionskriterier. Kriterier som krävdes för att studier skulle inkluderas 
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innefattade att de var skrivna på antingen engelska eller svenska, att deltagarna var över arton 

år, samt publicerad från år 2000. Detta då författarna syftade att undersöka senaste 

forskningen. Ett annat krav var att studien erhållit fackgranskning (peer reviewed). Det vill 

säga att experter granskat studien och gett den godkännande innan publicering (Willman et 

al., 2006, s. 81). Således blev exklusionskriterierna studier på andra språk än ovan nämnda 

samt översiktsstudier. Detta då Polit & Beck (2004, s. 89) skriver gällande översiktsstudier, 

att författaren till största del bör lita på primära forskningsrapporter, vilka är beskrivningar av 

studier skrivna av forskare som har utfört dem. Andra tidigare översiktsstudier bör ses som 

andrahandskällor och inte som substitut. Dessa misslyckas ofta med att beskriva detaljer om 

studierna de utgår ifrån och är sällan objektiva, då informationen alltid filtreras genom 

forskarens fördomar och egna värderingar.  

 

Tabell 1 Översikt litteratursökning 

Syftet med sökningen: Omvårdnadsåtgärder som lindrar preoperativ ångest 

PubMed 2010-01-24 

Söknr  *) Söktermer  Antal  Lästa Antal valda

     träffar abstrakt 

1  MSH Anxiety  7476   

2  MSH Nursing Process 30981   

3  MSH ”Nursing” [Subheading] 30696   

4  MSH Music Therapy  798   

5  FT Information Needs 14565   

6   1 AND 2  152 145 6 

7   1 AND 4  93 93 4 

8   1 AND 3  175 164 1 

9   1 AND 5  36 35 2 

CINAHL 2010-01-24 

1  TH Anxiety  2286   

2  FT Preoperative  7864 

3  TH Nursing Interventions 1798   

4  TH Alternative Therapies 9620   

5  TH Preoperative Care 2948   

6  TH Patient Education 16118    

7  TH Information Needs 3674   

8  TH Qualitative Research 20619 

9  TH Preoperative Education 211 
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forts. Översikt litteratursökning 

Syftet med sökningen: Omvårdnadsåtgärder som lindrar preoperativ ångest 

CINAHL 2010-01-24 

Söknr  *) Söktermer  Antal  Lästa Antal valda

     träffar abstrakt 

10   1 AND 3  20 20 2 

11   1 AND 5  42 42 5 

12   1 AND 4  46 45 1 

13   1AND 6  70 68 2 

14   1 AND 7  18 18 2 

15   1 AND 8  42 42 1 

16   1 AND 9  17 17 4 

PsychINFO 2010-02-02 

1.   MSH Anxiety  31940 

2.   FT Preoperative  2481 

3.   FT Nursing  67147 

4.   MSH Nursing Care  4737 

5.   MSH Nursing Intervention 987 

6.    1 AND 2 AND 3 OR 5 147 145 2 

7.    1 AND 2 AND 4 OR 5 42 42 

     Antal artiklar valda: 32 

     Funna genom referens: 10 

     Totalt:  42 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed och PsychINFO, TH – Thesaurustermer i databasen CINAHL, FT – 

Fritext sökning. Limits: English, Swedish, Peer-Reviewed, 2000-2010. 

 

Kvalitetsgranskning och urval 

Vid en litteratursökning är en kritisk granskning viktig redan i början, då vissa frågor ska 

ställas. Frågor vi använde oss av var, ”svarar studien mot syftet”, ”är studien tillförlitlig” och 

”kan resultatet vara till hjälp i den kliniska verksamheten”. Vid negativa svar fanns ingen 

anledning till fortsatt granskning, men var de däremot positiva svar kunde en fortsatt 

granskning utföras för att bedöma den vetenskapliga styrkan på studien. I detta skede 

utgallrades tolv studier från analysen. Vidare granskning har grundats på protokoll hämtat ur 

Willman et al. (2006, s. 154-157). Protokollformuläret (se bilaga 1 & 2) var frågebaserat, och 

ett positivt svar innebar en poäng. Poängen räknades sedermera om till procent och en av tre 

styrkegrader kunde fastställas. Grad I innebar 80-100 procent vilket medförde hög kvalitet, 

grad II, 70-79 procent, medelhög kvalitet samt grad III, 60-69 procent, låg kvalitet. Enbart 

studier som uppvisat medel eller hög kvalitet kom att användas i resultat, medan studier som 
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uppvisade lägre, exkluderades (jfr Willman et al., 2006, s. 92-96). Detta resulterade i att 

ytterligare tio studier uteslöts, vilket medförde att totalt 20 artiklar ingick i analysen. 

Två frågor i granskningsmallen berörande bortfall uteslöts i granskningen, eftersom 

författarna inte ansåg dem vara applicerbara på studierna för analys. 

 

 

Tabell 2. Översikt artiklar använda i analysen (n = 20) 

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

/År    Datainsamling/  I, II, III 

/Land    Analys 

 

Arslan et al. Kvantitativ 64 Kvasi- Att lyssna på självvald II 

2007    experiment musik preoperativt kan 

Turkiet    Statistisk analys lindra oro och ångest 

     hos män som genomgår 

     urogenital kirurgi  

 

Ayral et al. Kvantitativ 112 Prospektiv RCT Informationsvideon ökade II 

2002 Statistisk analys tolererbarhet och lindrade     

USA preoperativ oro och 

     ångest 

 

Brumsfield et al. Kvantitativ 30 Frågeformulär Tidig information och  I 

2006    Statistisk analys undervisning minskar 

USA     preoperativ oro och ångest  

 

Cooke et al. Kvantitativ 180 Frågeformulär Musik preoperativt minskade I 

2005  Statistisk analys den självupplevda oron och  

Australien  ångesten signifikant i  

   experimentgrupp kontra 

   kontrollgruppen 

  

Deyirmenjian  Kvantitativ 110 Kvasi-  Preoperativ utbildning I 

et al  experiment  hade ingen påverkan 

2004  Statistisk analys på oro och ångest, 

Libanon   men däremot var den 

   preoperativa  

   intubationstiden kortare  
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forts. Översikt artiklar använda i analysen (n = 20)  

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

/År    Datainsamling/  I, II, III 

/Land    Analys 

    

Erci et al. Kvantitativ 120 RCT Peplau’s relations modell I 

2008    Statistisk analys lindrade oro och ångest  

Turkiet     preoperativt 

 

Haugen  et al. Kvantitativ 119 Frågeformulär Kontinuerlig information I 

2009    Deskriptiv analys lindrar preoperativ oro  

Norge     och ångest 

    

Kim et al. Kvantitativ 59 Jämförelsestudie  Handmassage preoperativt II 

2001  Statistisk analys lindrade oro och ångest,  

Sydkorea   blodtryck, puls samt sänkte 

   nivåer av noradrenalin och  

   adrenalin 

 

Kimberger et al. Kvantitativ 80 RCT Värmefiltar hade ingen I 

2007  Statistisk analys effekt på preoperativ oro 

Österrike  och ångest, men upplevdes 

   som behaglig 

 

Lee et al. Kvantitativ 113 Kvasiexperiment Musik preoperativt lindrade I 

2004    Statistisk analys självupplevd oro och ångest  

Australien    signifikant, medan blodtryck 

     puls och andning inte skilde 

     sig signifikant mellan  

     grupperna. 

 

Lin & Wang  Kvantitativ 62 RCT Preoperativ Information II 

2005    Frågeformulär bidrog till mindre oro och  

Taiwan    Statistisk analys ångest, lägre postoperativ 

     smärta samt tidigare  

     mobilisering 
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forts. Översikt artiklar använda i analysen (n = 20)  

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

/År    Datainsamling/  I, II, III 

/Land    Analys 

    

Liou et al. Kvantitativ 91 Jämförelsestudie Instruktioner med video eller I 

2008    Statistisk analys broschyrer hade liknande   

Taipei     lindrande effekt på oro och  

     ångest 

 

Lukas  Kvalitativ 31 Semistrukturerad Majoriteten av patienterna II 

2004    Intervju var positiva till musiken  

USA    Deskriptiv analys och upplevde att det stärkte 

     dem inför operation 

 

McNamera et al. Kvantitativ 46 RCT Massage i 20 minuter I 

2003    Variansanalys  reducerade systoliskt 

USA     blodtryck och uppfattning 

     av smärta samt oro och  

     ångest 

 

Mitchell  Kvantitativ 214 Frågeformulär Patienter som genomgick I       

2008    Deskriptiv analys vaken kirurgi, upplevde 

England     minskad oro och ångest  

     om de fick mer information 

     innan ingreppet 

 

Sjöling et al. Kvantitativ 60 Prospektiv Preoperativ oro och ångest II 

2002  experiment var lägre och individerna 

Sverige Statistisk analys var mer nöjda den med  

  postoperativa smärt- 

     hanteringen 

 

Spalding  Kvalitativ 26 Semistrukturerad Patientutbildning kan I 

2003    Intervju och  lindra oro och ångest 

England    observation samt gör det okända känt 

    Deskriptiv analys  
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forts. Översikt artiklar använda i analysen (n = 20)  

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

/År    Datainsamling/  I, II, III 

/Land    Analys 

    

Wang et al. Kvantitativ 93 RCT Patienter upplever I 

2002    Statistisk analys lägre kortvarig oro 

USA     och ångest om de  

     lyssnar på musik 

     innan operation 

 

Wagner  et al. Kvantitativ 126 Experimentstudie Värmefiltar preoperativt  II 

2006    Deskriptiv analys hade en bra effekt för 

USA     att lindra oro och ångest 

 

Yung et al. Kvantitativ 30 Kvasiexperiment Musik sänkte  II 

2002    Statistisk analys blodtrycket samt lindrade 

Kina     preoperativ oro och ångest  

 

Analys 

Under analysen läste författarna noggrant igenom och systematiskt granskade det urval av 

artiklar som valts ut. Detta i syfte att skapa en överblick av studiernas innebörd. Denna 

process har utförts självständigt av de två författarna i syfte att öka arbetets validitet (jfr 

Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen, 2008). För att bibehålla en god reliabilitet 

har objektivitet i bedömningarna av studierna eftersträvats. Detta för att omintetgöra att 

värderingar och egna ståndspunkter påverkat granskningen. Fokus har också legat på att i 

detalj beskriva studier av värde, men samtidigt redovisa dessa kortfattat och att inte kringgå 

ursprungliga författares egna ord (jfr Polit och Beck, 2004, s. 108). I enlighet med 

Whittemore och Knafl (2005) extraherades textenheter som svarade på syftet från artiklarna. 

Detta för att sedan sorteras i tre steg i kategorier beroende på olika aspekter och gemensamt 

innehåll. Vidare användes i enlighet med Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen, 

(2008), olika koder på samtliga textenheter i syfte att möjliggöra återkoppling till 

textenheternas ursprungliga tillhörighet.  
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Resultat 

Av de studier som efter granskning valdes ut till analys ingick 18 kvantitativa studier och två 

kvalitativa studier. I resultatet framkom fyra kategorier av interventioner.   

 

Tabell 3. Översikt över funna interventioner (n = 4 ) 

Interventioner 

Att få information via video 

Att få skriftlig eller muntlig information 

Att lyssna på musik 

Att få känna värme eller beröring 

 

Att få information via video 

Tre studier har visat att videoinformation lindrade preoperativ oro och ångest (Ayral, 

Gicquere, Duhalde, Bouncheny & Dougados, 2002; Liou, Chao, Kuo & Chen, 2008; 

Spalding, 2003). Tiden för filmvisning skilde sig bland studierna, mellan tio minuter (Liou et 

al., 2008), 20 minuter (Spalding, 2003) samt fyra minuter och 20 sekunder (Ayral et al., 

2002), där filmerna innehöll varierande material beroende på typ av operation.  

Vidare fann Ayral et al. (2002) att patienterna som sett film hade betydligt lägre oro och 

ångest än tidigare, samt att 91 procent av de 56 patienter som återfanns i videogruppen sade 

sig få ökad tolerans inför operation. I videofilmen gavs en allmän förklaring hur operationen 

skulle gå till och medicinska termer undveks. Visuella analogskalan, VAS, användes för att 

mäta oro och ångest innan och efter videoinformation.  

 

I Spalding (2003) beskrevs att patienter upplevde att deras oro och ångest lindrades då de blev 

bättre förberedda inför operation. Detta menade patienter berodde på att videoinformationen 

visade hur de kunde förbereda sig i hemmet, hur rehabilitering skulle gå till, hur 

operationsavdelningen och återhämtningsrummet såg ut samt hur operationen skulle gå 

tillväga. Patienterna kände att information som de tagit emot under informationstillfället blev 

tydligare i och med videodemonstrationen. Vidare visade Liou et al. (2008) att oro och ångest 

lindrades i båda grupperna, där ena mottog videoinformation och den andre skriftlig 

information, med broschyrer. Däremot urskildes att informationstillfället var betydligt kortare 

hos gruppen med videoinformation. Fysiskt fick patienter som ansåg interventionen som 

lyckad, även en lägre sympatisk aktivitet i form av ökad hjärtfrekvensvariabilitet, HRV.  
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I denna studie skedde interventionen kvällen före operation, och filmen demonstrerade bland 

annat respiratoriska övningar, benövningar, smärtbehandling och mobilisering. Mätning av 

oro och ångest utfördes genom en tregradig skala lik VAS, samt elektrokardiogram som togs 

före och efter interventionen. Även om videoinformationen sparade tid, poängterades att den 

var till för att patienter och dennes anhöriga skulle erhålla en grund till vidare diskussion med 

vårdpersonal. Sammanfattningsvis kunde information via video öka tolerans, minska oro och 

ångest och eventuellt sänka sympatisk aktivitet hos patienter. Videoinformation var även mer 

tidseffektiv än skriftlig information. 

 

Att få skriftlig och muntlig information 

Fem studier fann att muntlig information för att lindra preoperativ oro och ångest fungerade 

(Erci, Sezgin & Kaçmaz, 2008; Haugen et al., 2008; Mitchell, 2008; Sjöling, Nordahl, 

Olofsson & Asplund, 2003; Spalding, 2003), medan en studie fick ett motsägande resultat 

(Deyirmenjian, 2006). Två av dessa studier använde skriftlig information i form av broschyrer 

som komplement till den muntliga informationen, något som däremot inte mättes separat 

(Sjöling et al., 2003; Spalding, 2003). BAI användes vid två av studierna för mätning av oro 

och ångest före och efter intervention (Deyirmenjian, 2006; Erci et al., 2008).  

 

I studien av Sjöling et al. (2003) fick kontrollgrupp och interventionsgrupp först 20-40 

minuter information enligt rutin, dagen innan operation. Interventionsgruppen fick sedan 

specifik information, både muntligt och skriftligt, där den muntliga informationen 

presenterades i positiv anda. Detta för att inte framkalla mer oro och ångest, då forskarnas mål 

var att förbereda patienterna inför operationen. Spalding (2003) använde i studien patienter 

som tidigare varit med om liknande operation, till att ge ett positivt budskap till patienterna 

för att i likhet med tidigare studie inte framkalla mer oro och ångest. Sjöling et al. (2003) visar 

vidare på att den specifika informationen betonade vikten av att patienterna själva kunde 

kontrollera smärtbehandlingen, då forskarna såg att smärta upplevdes framkalla oro och 

ångest. Studiens resultat visar att kortvarig oro och ångest som uppstod preoperativt, lindrades 

signifikant i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Detta då patienterna 

kontaktade personalen tidigare och på så vis undvek smärttoppar, något som mättes med 

VAS. 
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Spalding (2003), Haugen et al. (2008) och Deyirmenjian (2006) tar i sina studier upp 

betydelsen av att låta patienterna få tillfälle till frågor vid undervisningen, detta för att 

klargöra sådant som patienterna inte begripit. Spalding (2003) visade på att patienterna genom 

muntlig information i två timmar tillsammans med skriftlig information, lindrade den oro och 

ångest upplevt preoperativt. I två studier (Erci et al., 2008; Spalding, 2003) framkom att 

preoperativ oro och ångest lindrades, då framtiden blev mer känd genom information om den 

preoperativa och postoperativa perioden. I en studie av Brumfield (2006) framkom att 

preoperativ undervisning om vad, när och varför saker skulle ske, ansågs vara viktigast av 

både sjuksköterskor och patienter. Detta då oro och ångest kunde lindras när de såg hur till 

exempel postoperativa komplikationer kunde bli färre.  

  

Erci et al. (2008) fann att Peplau’s relationsmodell lindrade preoperativ oro och ångest. 

Modellen består av fem olika relationsfaser, där forskaren till en början skapade en relation 

till patienten, vilken utvecklades tills det att patienten klarade sig själv. Viktiga aspekter i 

modellen var att diskutera patienternas symtom, förklara dessa och sedan förbereda patienten 

inför den preoperativa perioden genom att bland annat upplysa vilka tester som togs och vilka 

behandlingar som fanns tillgängliga. Studien identifierade rädsla för att bli handikappad som 

största orsak till oro och ångest. Studien visade även att samtalen hjälpte patienterna och deras 

familjer till ökad tilltro att de kunde hjälpa sig själva, samt främjade hopp och optimism. 

Detta ledde till att patienterna bättre kunde handskas med den preoperativa oro och ångest de 

upplevde.  

 

Mitchell (2008) visade att god information om anestesin lindrade preoperativ oro och ångest. 

Informationen gavs i studien av både sjuksköterska och narkosläkare, och forskarna såg en 

korrelation mellan dålig och bra information samt uppkomsten av oro och ångest. Haugen et 

al. (2008) redovisade att när patienterna informerades av flera professioner, så erhölls en 

positiv effekt till att lindra oro och ångest. I studien ingick 119 patienter och det framkom att 

muntlig information samt att kunna ställa frågor, lindrade preoperativ oro och ångest hos 49 

procent. Vidare ansåg 98 procent att de kunde ställa frågor vid vistelsen, något som lindrade 

oro och ångest hos 66 procent av patienterna. 

 

Studien av Deyirmenjian (2006) visade på ett negativt resultat av preoperativ undervisning på 

preoperativ oro och ångest hos patienter. Genom dialog gavs muntlig information till 

patienterna och deras familjemedlemmar om vad de skulle förvänta sig inför operation, vikten 
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av tidig mobilisering och förklaring av postoperativa komplikationer. Studien visade att 

samtalen ökade preoperativ oro och ångest, men att även en positiv fysiologisk påverkan 

skådades då tiden för extubation hos interventionsgruppen var betydligt kortare jämfört med 

kontrollgrupp. Forskarna såg att patienter var oroliga innan samtalen startade och inte redo för 

dessa, samt att de inte kunde ta till sig informationen. Att förstå det som sagts ansågs vara 

nyckeln till lyckad intervention. Sammanfattningsvis lindrades preoperativ oro och ångest, då 

patienter hade en bra relation till informatören och då information kom från olika 

professioner. Även en fysiologisk effekt sågs, då extubation skedde tidigare. Dock hade 

patienter svårt att ta till sig information, om de upplevde stark oro och ångest innan 

informationstillfället, vilket då fick motsatt effekt.  

 

Att lyssna på musik 

Fyra studier har funnit att musik preoperativt signifikant lindrade patienters upplevelser av 

oro och ångest. Detta genom att patienter fått svara på olika former av STAI-formulär och att 

jämförelse sedan har gjorts mellan experiment-, placebo- och kontrollgrupper (Arslan, Özer & 

Özyurt, 2007; Cooke, Chaboyer, Schluter & Hiratos, 2005; Lee, Henderson & Schum, 2004; 

Wang, Kulkarni, Dolev & Kain, 2002). Enligt Wang et al. (2002) beräknades den 

genomsnittliga personupplevda minskningen av oro och ångest i experimentgruppen vara 16 

procent, medan ingen förändring av betydelse gick att utläsa hos kontrollgruppen. Ytterligare 

en studie av Yung, Chui-Kam, French och Chan (2002), fann en viss reduktion av subjektiv 

oro och ångest, dock inte signifikant. Här framstod istället de vitala skillnaderna, exempelvis 

systoliskt- och diastoliskt blodtryck vara det som efter interventionen särskiljde experiment- 

och kontrollgruppen åt. Detta skiljer sig från resultatet i studierna av Wang et al. (2002) och 

Lee et al. (2004), som även de har mätt blodtryck och funnit att blodtrycket sänktes, men att 

detta skedde i samtliga grupper och således inte var signifikant för musiken. Berörande 

skillnader mellan experiment- och kontroll fann Lee et al. (2004) att deltagarna i 

kontrollgruppen hade mer oro och ångest än interventionsgruppen vid två tillfällen. Vidare 

fann Arslan et al. (2002) att samtidigt som musikterapin signifikant lindrade den 

självupplevda oron och ångesten, sågs också en genomsnittlig ökning beträffande samma 

komponent hos kontrollgruppen. 

 

I tre av studier lyssnade patienter på musiken i 30 minuter (Arslan et al., 2002; Wang et al., 

2002; Cook et al., 2005) och i två studier, 20 minuter (Yung et al., 2002) respektive 20-40 
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minuter (Lee et al., 2004). Gemensamt för samtliga var att hörlurar användes och att alla lade 

stor vikt vid att patienterna själva var involverade i valet av musik. I två studier (Cooke, et al., 

2005; Wang et al., 2002), ombads patienter redan före inläggningen att ta med musik som de 

uppskattade. I övriga studier fick patienterna välja utifrån forskarnas samling. En önskan av 

att själv ta med musik påtalades i resultatet av Lukas (2004), där fem av 31 deltagare menade 

att de hade föredragit att ta med egen musik eftersom deras favoritartister inte var tillgängliga. 

I en studie av Cooke et al. (2005) var det dock bara en patient av 180 individer som valde att 

själv ta med musik, och resterande försågs även där utifrån forskarnas urval. Vidare framkom 

det att 50 procent av patienter som deltog i studien valde lättlyssnad musik, sju procent 

klassisk musik, sju procent new age, tolv procent country och två procent jazz. Resterande 22 

procent lyssnade på övrig musik. Analys utfördes baserat på om någon specifik musikgenre 

lindrade oro och ångest mer än andra, dock utan att finna något samband.  

 

Hur patienterna själva upplevde att preoperativt lyssna på musik framkom i studien av Lukas 

(2004). Patienterna menade här att musiken hjälpte dem att fokusera och tänka på något annat, 

att det kunde ge associationer till andra mer behagliga situationer de upplevt och att 

uteslutandet av andra ljud och störningsmoment gjorde dem mindre rädda. I resultatet 

framkom att 97 procent av de 31 tillfrågade upplevde det som en positiv erfarenhet, och att de 

skulle välja att lyssna på musik igen under en vistelse på kirurgienheten (Lukas, 2004). 

Angående negativa resultat påträffade Wang et al (2002) i deras studie, ingen märkbar 

skillnad av förändringar av adrenalin, noradrenalin eller stresshormonet kortisol, samt 

hjärtfrekvens eller elektrodermal aktivitet. Vidare fann Lee et al. (2004) att även om 

respirationshastighet och puls sjönk, sågs ingen skillnad mellan grupperna beträffande 

sänkningen. Sammanfattningsvis visar resultatet att preoperativ musik kan minska patienters 

självupplevda oro och ångest, medan större tvetydighet råder beträffande somatisk effekt.  

Dock visar resultatet att majoriteten av patienter upplever interventionen som positivt.  

 

Att känna värme eller beröring 

Två studier visade att värmefiltar kunde öka termisk komfort hos patienter preoperativt 

(Wagner, Byrne & Kolbaca, 2006; Kimberger, Illievich & Lenhardt, 2007). Dock visade 

endast studien av Wagner et al. (2006) ett signifikant värde på att värmefiltar lindrade 

preoperativ oro och ångest. Båda studierna använde VAS och Spielbergers state-trait anxiety 

inventory för att mäta oro och ångest, samt termisk komfort.  
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Wagner et al. (2006) utgick från en komfortteori, som innebar att sjuksköterskor inledningsvis 

bedömde patientens fysiska, psykospirituella och sociokulturella behov i de olika miljöerna. 

Vidare bedömde och mätte sjuksköterskor patientens komfort både innan och efter 

interventionens slut, vilken sattes in efter patienternas behov. Värmefiltar brukades mellan 30-

60 minuter före operationsstart, tills det att patienten fördes till operation. För att möta 

patienternas behov fanns möjlighet till extra bommullsfiltar. Kimberger et al. (2007) visar, i 

motsats med tidigare nämnda studie att varken kortvarig eller långvarig oro och ångest 

lindrades av värmefiltar. Däremot uppmättes termisk komfort som signifikant för 

interventionsgruppen med enbart värmefiltar. I studien användes fyra grupper; en 

kontrollgrupp, och tre interventionsgrupper. Interventionsgrupperna mätte effekten av 

värmefiltar, ångestdämpande medicin och en kombination av dessa. Uppvärmning skedde 

med en Bair Hugger, på hög nivå (43 grader Celsius) i cirka 35 minuter. 

Olika resultat finns vad gällande preoperativ uppvärmning. Däremot rekommenderar båda 

studierna användning av denna metod innan operation, även om dess effekt på oro och ångest 

endast stöds av Wagner et al. (2006).  

 

Två studier har erhållit positiva korrelationer mellan interventionsgrupp som tagit emot 

preoperativ massage, och sänkta oro- och ångestmarkörer (Kim, Cho, Woo & Kim, 2001; 

McNmara, Burnham, Smith & Carroll, 2003). Kim et al. (2001) har i en studie genomfört 

handmassage på 59 patienter, under fem minuter, innan patienten opererades under lokal 

anestesi. Flertalet värden uppmättes som påvisade signifikanta skillnader mellan kontroll- och 

massagegrupp. Bland annat upptäcktes en betydande minskning av oro och ångest, som 

uppmättes med VAS, i massagegruppen direkt efter interventionen i jämförelse med innan, 

medan ingen sådan sågs i kontrollgruppen. Även minskade nivåer av noradrenalin, adrenalin 

och hydrokortison sågs, till skillnad från kontrollgruppen. I likhet med tidigare studie, men 

med ryggmassage som intervention, har McNamara et al. (2003) funnit att 46 patienter som 

före operation, erhållit 20 minuters massage i sidoläge, med stöd av kuddar, på ett betydande 

sätt fick ett sänkt systoliskt blodtryck, jämfört med kontrollgrupp. Medelvärdet för den 

systoliska sänkningen uppmättes till 20 mm Hg direkt efter interventionen och 7 mm Hg tio 

minuter senare. Detta bekräftades till viss del även i studien av Kim et al. (2001) där det 

framkom att handmassagen bidrog till inaktivering av det sympatiska nervsystemet och att 

blodtryck såväl som puls var signifikant lägre efter interventionen. Sammanfattningsvis råder 

motstridiga resultat huruvida värmefiltar lindrar patientupplevd oro och ångest. Dock råder 
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enighet att värmefiltar ökar den termiska komforten. Beträffande preoperativ massage, visar 

detta att denna kan lindra oro och ångest samt minska systoliskt blodtryck och nivåer av olika 

stresshormoner.  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att finna och beskriva omvårdnadsåtgärder, applicerbara på 

den preoperativa delen av en sjukhusvistelse, med målsättning att lindra patienters oro och 

ångest. Resultatet visar på ett antal typer av interventioner som kan användas för att lindra 

patienters preoperativa oro och ångest. Analysen resulterade i fyra kategorier: att få 

information via video, att få skriftlig eller muntlig information, att lyssna på musik och att få 

känna värme eller beröring.  

 

I interventionen att få information via video visar vårt resultat att preoperativ oro och ångest 

lindras där videoinformation appliceras, och att toleransen inför operation ökar hos patienter. 

Vidare fick patienter lägre sympatisk effekt och på så vis förhöjd HRV. Dishman et al. (2000) 

visar att reducerad sympatisk aktivitet och minskad stress leder till ökad HRV, samt att 

förhöjd sympatisk aktivitet med ökad hjärtfrekvens framkallar mer oro och ångest. Enligt 

Luck, Pearson, Maddern och Hewett (1999) har preoperativ videoinformation två mål; att 

lindra kortvarig oro och ångest, samt att ge patienter kunskap att förstå och delta i beslut 

angående deras vård och omvårdnad. Detta styrker vårt resultat, att patienter måste kunna vara 

delaktiga i sin vård och omvårdnad för att lindra oro och ångest. Videoinformation är då ett 

bra verktyg att nå fram till patienter eftersom förklaring kompletteras med demonstration, 

något som förtydligar informationen. Luck et al. (1999) skriver vidare att information via 

video lättare når fram till patienter då broschyrer kan vara svåra att förstå på grund av språket, 

vilket gör att patienter sällan läser dessa. Vårt resultat visar, vilket artikeln styrker, att oro och 

ångest har en fysiologisk påverkan på kroppen, vilket kan leda till komplikationer. Luck et al. 

(1999) skriver även att patienter med mer kunskap, upplever minskad oro och ångest, samt 

ökad mental kapacitet. Detta leder till ökad förståelse, och sedermera ytterligare sänkt oro och 

ångest. En svaghet med videoinformation är att nå ut till alla patienter, exempelvis de med 

språkligt hinder. Detta då videoinformation ibland använde sig av ett svårt språk som inte alla 

förstod (Luck et al., 1999; Mahler & Kulik, 1998). Vårt resultat styrks av detta, då denna 

artikel visar att patienter förstår videoinformation bättre när exempelvis medicinska termer 

utesluts.  
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Gällande att få skriftlig och muntlig information visar vårt resultat att muntlig information 

med eller utan kombination av informationsbroschyr, lindrar preoperativ oro och ångest i 

majoriteten av studierna. Detta får medhåll i en studie av Lithner och Zilling (2000) som 

menar att välinformerade patienter erfar mindre oro och ångest. Vidare menar de att 

kombinationen av verbal och skriftlig information är idealet i och med att båda formerna har 

sina fördelar och att de tillsammans kompletterar varandra. Detta då den innebär en 

utformning där patienten i god tid får läsa informationen vilket skapar möjligheter till frågor, 

då denne fortfarande har tid att fundera ut och formulera dem. I vårt resultat framkommer 

också att relationen mellan informatör och patient är viktig för att säkerställa att 

informationen når fram. Rhodes, Miles och Pearson (2006) har i sin studie funnit att bristande 

kommunikation från omvårdnadspersonalen är speciellt negativ under den preoperativa 

perioden. Att söka förbättra denna aspekt och säkerställa etablering av interpersonella 

relationer mellan patient och omvårdnadspersonal är därför viktig. Olika sätt för 

omvårdnadspersonal att främja detta kan vara att visa intresse och sträva efter att få patienten 

delaktig, exempelvis genom att uppdatera om väntetider, förklara alla delar av omvårdnaden 

samt genom att vara uppmärksam och ta sig tid att lyssna. 

 

Vårt resultat visar att information gör framtiden mer känd, hjälper patienter att få ökad tilltro 

till dem själva och ökar optimism och delaktighet. Dock finns även en möjlighet att 

information förvärrar situationen och att oro och ångest ökar. Pritchard (2009) menar att det är 

en generell tankegång inom vårdkretsar, att psykisk förberedelse såsom att ge patienten ökad 

förståelse genom information, lindrar oro och ångest. Likväl finns det individer som inte 

enbart svarar positivt på en ökad kunskap, och där en dylik intervention kan förvärra 

situationen. Ett sätt att hantera detta kan vara att kunnig vårdpersonal är närvarande, upprepar 

informationen och finns till hands att besvara frågor som patienten har. Detta är något som 

även framkommer väsentligt i vårt resultat. Vidare framkommer det i vårt resultat likt andra 

(Pritchard, 2009), en viss motstridighet gällande resultaten. Huruvida detta är relaterat till 

individers individuella förmåga att hantera stressorer eller till studiers olikhet, kan vi inte 

säga. Dock går det utläsa att denna intervention, generellt och i majoriteten av studier lindrar 

patienters oro och ångest. 

 

Vidare visar vårt resultat att patienter som får lyssna på musik preoperativt, oftast upplever 

detta som positivt. Det hjälper dem att fokusera på någonting annat och kan ge associationer 

till andra mer behagliga situationer. Musik utesluter även ljud och störningsmoment vilket 
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patienter upplever gör dem mindre rädda. Detta resulterar i att de upplever mindre oro och 

ångest efter interventionen än innan. I en studie av Nilsson (2008) menas att musiken går till 

hjärtat i människan och att den fungerar som en distraktion och förflyttar patientens 

uppmärksamhet bort från de negativa aspekterna, mot någonting mer behagligt och 

uppmuntrande. Den upptar patientens sinne med någonting välbekant och lugnande. Detta 

tillåter patienten att fly in i sin egen värld, där denne kan fokusera sin medvetenhet på 

musiken och på så sätt främja avkoppling. Även innebörden av negativa känslor förändras av 

att lyssna på musik och patienten kan få en ökad känsla av självständighet och förmåga att 

hantera situationen. Vårt resultat visar även att musiken kunde sänka blodtryck, dock med 

tvetydiga svar. Detta har även funnits i flera andra studier som även de uppnått motstridiga 

resultat. De menar att om denna effekt existerar, härrör den till musikens effekt att relaxera 

(Evans, 2002; Gillen, Biley & Allen, 2008; Nilsson, 2008).  

 

I vårt resultat är medelinterventionstiden att lyssna på musik 30 minuter. Även Nilsson (2008) 

har funnit denna interventionstid vara inom standardramen för preoperativa 

musikinterventioner, med ett intervall mellan 20-40 minuter. Vår studie visar inte på någon 

skillnad i oro och ångest beträffande vilken musikgenre patienter valde att lyssna på. Nilsson 

(2008) visar däremot att majoriteten av forskning inom detta ämne använder sig av rogivande 

musik, det vill säga runt 60-80 taktslag per minut. Detta stärks i en studie av Bringman, 

Giesecke, Thörne och Bringman (2009) som menar att musik är som mest avslappnande vid 

dessa taktslag och när den har en harmonisk gång. Därutöver menar de att musik som 

innehåller sångtexter bör uteslutas, då sådan kan upplevas distraherande och aktiverande.  

I deras studie undersöktes musik som premedicinering och de fann att musik minskade 

preoperativ oro och ångest i större utsträckning än oralt administrerad Midazolam. Att 

patienter själva väljer musik är ett genomgående tema i vårt resultat, såväl som i andra studier 

(Nilsson, 2008; Bringman et al., 2009). Exempel på frekvent använd musik i dessa 

undersökningar är olika musikalgenrer, klassisk musik, new age, jazz (Nilsson, 2008), eller 

nyttjande av musik som enbart benämns som lugn eller relaxerande (Bringman et al., 2009). 

 

I interventionen att känna värme eller beröring visar vårt resultat att två olika former av 

massage, ryggmassage och handmassage, på olika sätt kan relaxera en preoperativ patient. 

Patienter som erhöll handmassage kunde få minskad självupplevd oro och ångest, sänkta 

nivåer av adrenalin, andra stresshormoner samt blodtryck och puls. Ryggmassage visade sig 

enbart sänka patienters systoliska blodtryck. Även Norred (2000) menar att handmassage är 



 21 

en värdefull terapeutisk metod för att minska en kirurgisk patients oro och ångest och främja 

välbehag. Detta då den förmedlar tröst och vård på ett sätt som ord inte kan. Det finns flertalet 

teorier hur massage kan åstadkomma denna relaxation. Bland annat menar Wentworth et al. 

(2009) att det kan bero på att massage skapar en vagal stimulering, vilket hämmar den 

sympatiska verksamheten och gynnar den parasympatiska, samt att känslor av välbefinnande 

kan härröra till ökad frisläppningen av serotonin och endorfiner. I deras studie undersöktes 

effekten av massage, kontra standardvård på patienter som väntade genomgå invasiva 

kardiovaskulära operationer, och den visade på betydande skillnader efter interventionen 

beträffande oro och ångest, muskelspänningar, smärta samt en högre grad av tillfredsställelse i 

experimentgruppen.  

 

Vidare visar vårt resultat att det finns tvetydiga resultat om att preoperativ uppvärmning 

lindrar oro och ångest. Men att termisk komfort ökade hos patienter. En styrka i resultatet är 

att mätinstrument för oro och ångest har varit densamma. Robinson och Benton (2002) visar 

vidare att värmefiltar är en fungerande metod till att lindra oro och ångest, även om de i denna 

artikel inriktade sig mot äldre patienter inlagda på sjukhus. Detta då vanliga sjukhuslakan ofta 

är tunna och miljön runt omkring kall. Kyla kan enligt författarna förstärka smärta, oro och 

ångest, rastlöshet, samt hindra patienter från vila och sömn. De patienter som får en uppvärmd 

bommullsfilt, upplever mindre oro och ångest, rastlöshet och förbättrad sömn. Inför operation, 

måste dock sjuksköterskor, enligt Cooper (2006) vara medvetna om att patienter förlorar 

mycket värme. Detta leder till minskad termisk komfort samt oro och ångest, något som 

påverkar patienten fysiskt, bland annat då extubation sker senare. En uppvärmd bomullsfilt 

innan operation visade sig då vara en viktig intervention för att lindra obehag och minimera 

komplikationer.  

 

Metoddiskussion 

En välgjord litteraturöversikt innefattar att författarna gått igenom artiklar fokuserat inom ett 

område och använt sig av en noggrann metod för att söka, analysera och kvalitetsbedöma 

artiklar (Willman et al., 2006, s. 89). Metoden i vårt resultat är tydligt beskriven och i enlighet 

med Polit och Beck (2008, s. 108), vilka menar att metoden och inklusions- och 

exklusionskriterier skall beskrivas så studiens resultat kan upprepas av andra forskare. 

Tillämpning av inklusions- och exklusionskriterier avgränsar området och formulerar syftet 

ytterligare (Willman et al., 2006, s. 89). Detta applicerades i vår studie för att minska urvalet 
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av artiklar, och ta bort sådant som inte var relevant för resultatet. För att underlätta 

översättning av text och minska bias används Engelska och Svenska som inklusionskriterier, 

något som dock gjorde sökningen begränsad. Studier mellan 2000-2010 inkluderades för att få 

senaste forskning inom området, något som enligt Polit och Beck (jfr 2008, s. 108) ger 

översiktsstudier styrka. Genom litteratursökningen kom det dock fram att mycket forskning 

gjord innan år 2000. På så sätt kan väsentliga forskningsresultat ha förbisetts. Vidare 

exkluderades översiktsstudier, då andrahandskällor, enligt Polit och Beck (jfr 2004, s. 89) 

leder till misstolkning av resultat och ökat bias.  

 

Genom systematisk sökning i sex olika databaser och manuell sökning av de funna artiklarnas 

referenser kan relevant forskning inom det angivna området inte lika lätt förbises, något som 

kan ses som en styrka. Holopainen et al. (2008) skriver att flera databaser, kompletterat med 

manuell sökning bör användas för att inte studien skall bli bristfällig.  

Val av söktermer kan dock ifrågasättas och ses som en svaghet, då tio artiklar var funna 

genom manuell sökning, vilket innebär att databassökningen var otillräcklig. För att minska 

bias, lästes alla abstrakt och inga artiklar sorterades bort vid rubrik, då detta inte alltid säger 

allt om innehållet. Holopainen et al. (2008) skriver dock att det är korrekt att sortera bort 

artiklar på både titel och abstrakt.  

 

Flera artiklar sorterades bort i vår studie, då författarna inte var redo att spendera pengar på att 

beställa artiklar. Dessutom innehade inte alla artiklar något abstrakt vid första anblick, och då 

flertalet artiklar inte heller gick att få fram på grund av ovan nämnda kostnadsproblem, 

sorterades även de bort direkt. Detta kan ha påverkat litteraturstudiens resultat och studiens 

validitet. Detta då vi inte haft tillgång till samtliga vetenskapliga studier berörande området. 

Polit och Beck (2008, s.768) beskriver validitet som ett kvalitetskriterium beträffande 

huruvida författarna mätt det som är relevant för sammanhanget.  

 

Litteraturstudien kan styrkas utifrån reliabilitetsbegreppet, vilket bland annat avser att 

resultaten har erhållits genom tillförlitliga mätinstrument (Polit & Beck, 2008, s. 764).  

Detta grundar vi på att samtliga medtagna studier i analysen har erhållit antingen hög- eller 

medelkvalitet vid vår kvalitetsbedömning, samt att vi anser deras mätinstrument vara 

tillförlitliga och baserade på evidens. Kvalitetsbedömning gjordes på alla artiklar i analysen 

med protokoll för kvalitetsbedömning från Willman et al. (jfr 2006, s. 154-157). 

Kvalitetsbedömningens reliabilitet kan dock ifrågasättas, då två frågor; ”Bortfallsanalysen 
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beskriven?” samt ”Bortfallsstorleken beskriven?” uteslöts från protokollet (se bilaga 1 & 2). 

Detta skedde i samråd med handledare och kursansvarig, med stöd ur Willman et al. (2006, s. 

91) som skriver att kvalitetsprotokollet kan anpassas utifrån studier som undersöks. Frågorna 

togs bort då bortfall sällan var beskrivet i de artiklar som ingick i analys. Detta då studiernas 

interventionsperioder var väldigt korta, och de som ingick elektiva ingrepp sällan hoppade av. 

Bias på grund av detta bedömer vi som låg. Willman et al. (2006, s. 91) skriver vidare att bias 

i resultatet sällan går att bortse från, då nästan inga studier erhåller högsta poäng vid 

kvalitetsbedömning. I syfte att minska bias ytterligare lästes artiklar igenom självständigt av 

de båda författarna. En objektivitet har eftersträvats för att inte låta egna åsikter påverka 

resultatet. Detta genom att inte utesluta artiklar som erhållit motsägande resultat, samt försökt 

undvika egna tolkningar. Polit och Beck (2008, s. 108) skriver att bias i en översikt är viktigt 

att utesluta, vilket utförs genom att författarna läser igenom varandras material samt artiklar, 

och på så vis utesluter personliga åsikter som påverkar resultatet.   

 

Tolv artiklar fick i studien hög kvalitet i kvalitetsgranskningen, medan nio fick medel, något 

som styrker resultatets validitet, då inga studier med låg kvalitet finns med. Att merparten 

artiklar i vår analys var utförda med kvantitativ metod, styrker vårt resultat då Holopainen et 

al. (2008) menar att kvantitativa artiklar har högre evidens än kvalitativa artiklar. Dock är 

patienters subjektiva upplevelser till hjälp för att få ett djup i vår studie. Då ingen tidigare 

erfarenhet av systematiska översiktstudier fanns hos författarna, kan svaghet i metoden inte 

uteslutas. Dock kan metoden stärkas, då stöd och feedback erhållits från både handledare- och 

andra studenter vid olika seminarier och möten. 

 

Slutsatser och implikationer 

Vår systematiska litteraturöversikt visar att det finns flera omvårdnadsåtgärder som kan lindra 

preoperativ oro och ångest. Gällande implementering i den kliniska verksamheten, ser vi 

framtida möjligheter att någon av dessa interventioner kan komplettera tidigare riktlinjer 

och/eller användas regelbundet i den preoperativa omvårdnaden. Vi ser i princip alla funna 

omvårdnadsåtgärder som kostnadseffektiva sett till fördelar med hänsyn till postoperativa 

komplikationer och minskat lidande. Information kan ses som grundstenen i att förebygga oro 

och ångest, då det är en komponent som i princip alltid finns med. Även om denna åtgärd kan 

ses som vedertaget bland vårdgivare, så visar dock vårt resultat att flertalet andra faktorer 

inom detta är viktiga. Däribland vikten av en kombinerad muntlig och skriftlig information, 
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en god relation mellan patient och vårdpersonal och olika förhållningssätt som kan säkerställa 

detta. Gällande en intervention såsom musik, talar mycket för att det kan ha positiva effekter, 

bland annat då den potentiellt kan dämpa oro och ångest bättre än läkemedel. Dock bedömer 

vi att det behövs fler studier på samtliga interventioner. 

 

Vidare forskning anser vi behövs på musik, berörande huruvida involvering av en 

musikkunnig expert i patientens val av musik kan påverka utkomsten, samt den fysiologiska 

mekanismen genom vilken musik tros minska oro och ångest. Det sistnämnda behovet 

existerar också hos information via video. Här behövs även forskning beträffande 

videoinformations effekt i jämförelse med skriftlig information. Angående värmefiltar behövs 

ytterligare forskning huruvida någon egentlig effekt på oro och ångest existerar. 

Beträffande massage så uppvisar det onekligen fördelar, men behöver styrkas inom flera 

patientkategorier. Slutligen berörande muntlig och skriftlig information, förefaller det oss att 

det finns ett fortsatt behov av forskning med större tonvikt på individspecificerad information 

och olika relationstekniker som minskar oro och ångest. Relaterat till detta ser vi också ett 

möjligt behov att implementera någon av tidigare nämnda bedömningsverktyg inom 

sjukvården, något vi är osäkra på genomgående existerar på svenska sjukhus. Detta i syfte att 

möjliggöra identifiering av individer med oro och ångest, vilka kan ha större behov stödjande 

åtgärder från omvårdnadspersonalens sida. Exempelvis ytterligare information, möjlighet att 

ställa frågor eller att lyssna på musik för att koppla bort omvärlden en stund. 
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Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien:  

Forskningsmetod:  RCT  CCT (ej randomiserad) 

   Multicenter, antal center:_____  Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika  Antal:_____ 

   Ålder:_____  Man/Kvinna:_______ 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner?  Ja □ Nej □ 

Intervention: 

 

Vad avsåg studien att studera? Primära respektive sekundära effektmått 

 

Urvalsförförandet beskrivet?   Ja □ Nej □ 

Representativt urval?  Ja □ Nej □ 

Randomiseringsförandet beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Blindning av patienter?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Blindning av vårdare?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Blindning av forskare?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Bortfall 

Bortfallsanalys beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Adekvat statistisk metod?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?    Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är instrumenten reliabla?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Är resultatet generaliserbart?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Huvudfynd (Hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, kofidensintervall, statistisk signifikans, 

klinisk signifikans, powerberäkning) 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög (80-100%) □ Medel (70-79%) □ Låg (60-69%) □ 
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Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien: 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Patientkarakteristika    Antal:____________ 

    Ålder:____________ 

    Man/Kvinna:_______ 

Är kontexten presenterad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Urval?  

- Relevant?    Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Strategiskt?    Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Metod för 

- urvalsförförande tydigt beskrivet?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- datainsamling tydligt beskriven?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- analys tydligt beskriven?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Råder datamättnad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Råder analysmättnad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Redovisas resultatet i förhållande till en  

teoretisk referensram?    Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Genereras teori?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Huvudfynd 

Vilket-/n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analysen adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög (80-100%) □ Medel (70-79%) □ Låg (60-69%) □ 

 

 


