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Abstrakt 

Ångest är ett vanligt problem hos patienter på sjukhus vilket skapar lidande för 

dem. I denna litteraturöversikt är betydelsen av begreppet ångest 

situationsbundet och innebär den sinnesstämning som uppstår vid stark oro eller 

rädsla vid en viss situation eller sjukdom. Syftet med denna studie var att genom 

en systematisk litteraturöversikt sammanställa kunskap om de 

omvårdnadsinterventioner som kan utföras av sjuksköterskor för att lindra 

ångest hos patienter som vårdas på sjukhus. En systematisk litteraturöversikt 

med integrerad metod användes för att kunna ta del av olika typer av studier. 

Systematiska litteratursökningar gjordes i tre databaser vilket resulterade i 15 

artiklar som analyserades. Det identifierades fyra olika 

omvårdnadsinterventioner, aktiviteter, avslappning, musik och ljud samt 

utbildning och information. Resultatet visade att interventionerna påverkade 

ångest både psykologiskt och fysiologiskt. Oavsett omvårdnadsintervention och 

duration på denna, minskade patienternas ångest. Resultatet visade att det 

viktiga för patienter med ångest inte var vad sjuksköterskan gjorde utan att 

sjuksköterskan gjorde något för att minska patientens ångest. 

 

Nyckelord: Ångest, omvårdnad, omvårdnadsinterventioner, sjukhus, patienter, 

systematisk litteraturöversikt 
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Då människor upplever en situation som hotfull, känner sig sårbar, känner att omvärlden hotar 

dem eller att framtiden är oförutsägbar så kan de uppleva ångest (Wilday & Dovey, 2005). 

Ångest är vanligt förekommande och ett av de vanligaste psykiska symtomen hos människan. 

Det drabbar 28% av människorna någon gång under livet (Roy-Byrne, 2015). Ångest är en 

känslomässig reaktion vilken aktiveras av rädsla. Då människor hamnar i situationer där dem 

upplever denna rädsla som leder till ångest kan det göra att liknande situationer undviks i 

framtiden. Detta kan leda till att å ena sidan undviks ångestsymtomen, men å andra sidan 

förstärks ångesten för situationen. En ond cirkel kan uppstå och ångesten kan bibehållas (Wilday 

& Dovey, 2005). 

Då ångest uppstår påverkas människan på en fysiologisk nivå. Ångest stimulerar frisättning av 

katekolaminer som i sin tur aktiverar det sympatiska nervsystemet. Detta leder till en ökad 

aktivitet på en rad olika fysiologiska parametrar, såsom blodtryck, puls, andningsfrekvens och 

kortisolnivåer (Fitzsimons, Parahoo, Richardson & Stringer, 2003). Vanliga problem hos 

patienter som uppsöker sjukhus är bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk och andningssvårigheter. 

Dessa problem kan försämras ytterligare vid ångest (Ekwall, 2013).  

Patienter som vårdas på en sjukhusavdelning beskriver att de känner en ovisshet och oro inför 

vad som kommer att hända dem och därmed skapas ångest. Att bli inlagd på ett sjukhus gör att 

patienten konfronteras med det faktum att de är sjuka. Detta gör att själva inläggningen blir en 

anledning till ångest för patienterna (Meide, Olthuis & Leget, 2015). Patienter beskriver 

upplevelsen av ångest som kaosartad. De beskriver hur de inte kunde trycka bort de negativa 

tankarna, de vred och vände sig utan att kunna sova, de kände press på sig, de kände sig nervösa 

och de kände sig oroliga (Laursen, Lundby, Danielsen & Rosenberg, 2016). Fitzsimons et al. 

(2003) visade att ångest hos patienter, som väntade på by-pass operation, ledde till bröstsmärtor. 

Bröstsmärtorna skapade än mer oro och patienterna upplevde det svårt att skilja mellan 

bröstsmärtan orsakad av ångest och den orsakad av hjärtinfarkt. Ovissheten var en bidragande 

orsak till ångest och rädslor och tankar på döden beskrevs av patienterna.  

Det finns stora skillnader mellan sjuksköterskors och patienters syn på vikten och svårigheten 

hos olika sjukdomstillstånd. Patienter upplever och bedömer ofta sin situation mer allvarlig och 

brådskande än sjuksköterskan. När sjuksköterskan inte bedömer situationen lika allvarlig som 

patienten, leder det till att patienten inte prioriteras på samma sätt som hen upplever nödvändigt. 

Detta resulterar i att patienten, som redan har ångest, upplever den starkare under väntetiden. Att 

denna typ av missförstånd kan uppstå beror ofta på bristande kommunikation och bemötande 
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(Ekwall, 2013). För att sjuksköterskan ska kunna ge en god vård och missförstånd inte ska ske är 

det viktigt att det finns en god relation mellan sjuksköterskan och patienten. I denna goda 

relation bör det finnas en vilja att lyssna, visa respekt, ett gott etiskt förhållningssätt, ett vänligt 

kroppsspråk och en känsla för patientens behov av att samtala (Borges, Moreira, Silva, Loureiro 

& Menezes, 2017).  

Då ångest kan uttrycka sig så olika hos olika patienter så kan det vara svårt för sjuksköterskan 

att identifiera ångesten. Detta försvåras eftersom patienter med ångest är svåra att bemöta då de 

ofta är mycket skärrade och därför kräver omedelbar lindring (Roy-Byrne, 2015). På grund av 

detta ställs sjukvårdspersonalen i en svår och stressfull situation då en bedömning av patientens 

ångest inte kan göras. När sjukvårdspersonalen ställs i denna svåra och stressfulla situation vill 

de agera snabbt för patienterna som lider av ångest vilket ofta leder till att läkemedel, framförallt 

bensodiazepiner, skrivs ut till patienterna. På kort sikt kan bensodiazepiner lindra ångest, 

depression och sömnsvårigheter medan om ångesten eskalerar, och läkemedelsbehandling krävs 

under längre tid kan det ge motsatt effekt (Nordfjærn, 2012; Roy-Byrne, 2015).  Det är viktigt 

att fokusera på alternativa behandlingsmetoder för ångest (Nordfjærn, 2012). Zimmermann et al. 

(2016) beskrev i sin studie att omvårdnadsinterventioner utförda av sjuksköterskor kunde hjälpa 

patienter. Det beskrevs vidare att hos patienter med psykiska symtom, såsom ångest, hade 

omvårdnadsinterventioner en stor positiv effekt. Slutligen beskrevs det av Zimmermann et al. 

(2016) att sjuksköterskors omvårdnadsinterventioner kunde användas som ett komplement till 

läkarnas arbete. 

I denna litteraturöversikt är betydelsen av begreppet ångest situationsbundet och innebär den 

sinnesstämning som uppstår vid stark oro eller rädsla vid en viss situation eller sjukdom. Denna 

situationsbundna ångest definieras enligt Jaruzel och Gregoski (2017) som ångest vilken är 

orsakad av en specifik situation eller sjukdom. Ångesten definieras vidare som en subjektiv 

känsla av obehag, rädsla och oro som skapas av den pågående situationen eller sjukdomen. 

Enligt Jaruzel och Gregoski (2017) kan intensiteten och varaktigheten av den situationsbundna 

ångesten variera mellan olika patienter och miljöer. Begreppet ångest tolkas i denna studie alltså 

inte utifrån diagnosen ångest som innebär ett tillstånd som karakteriseras av ständig oro och 

fysiologiska stressymptom oberoende av situation. Denna diagnos skapar signifikanta 

funktionsnedsättningar i patienters liv (Hoge et al., 2013). I denna studie kommer betydelsen av 

ångest att innebära den situationsbundna ångest som uppstår hos patienter som vårdas på 

sjukhus. 
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Syftet är att genom en systematisk litteraturöversikt sammanställa kunskap om de 

omvårdnadsinterventioner som kan utföras av sjuksköterskor för att lindra ångest hos patienter 

som vårdas på sjukhus. För att svara på detta användes följande frågeställningar. 

- Vilka omvårdnadsinterventioner kan användas för att lindra ångest hos patienter? 

- Hur påverkar omvårdnadsinterventioner patienternas psykologiska och fysiologiska 

symtom på ångest? 

Metod 

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskap och därför kommer en integrativ 

litteraturöversikt att användas, där forskning med olika metoder kan integreras till en helhet 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

Litteratursökning 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att det är idealiskt att all relevant litteratur inom ämnet 

inkluderas i analysen för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Därför genomfördes 

systematiska litteratursökningar i referensdatabaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo i denna 

studie. De inklusionskriterier som användes var artiklar som studerade personer över 18 år, som 

var skrivna på engelska, som var peer-reviewed, tillgängliga i fulltext och publicerade mellan 

2012 och 2017. De artiklar som bedömdes ha medel eller hög kvalitet inkluderades medan 

artiklar av en låg kvalitet uteslöts ur analysen eftersom detta indikerade att de hade stora brister i 

en eller flera av de delar som bedömts. Exklusionskriterier var artiklar som fokuserade på 

patienter som har demens, annan kognitiv nedsättning, psykisk sjukdom eller gravida. Ångest 

hos patienter med dessa tillstånd kan tänkas skilja sig från den typ av ångest som denna studie 

ämnar studera.  

För att identifiera passande söktermer inför den systematiska litteratursökningen användes 

SweMed+ och svensk MeSH. De söktermer som användes och inte fanns som MeSH termer, 

CINAHL headings eller PsychInfo headings söktes som fritextsökning. De söktermer som sedan 

valdes ut kombinerades i block med booleska sökoperatorer. Inom varje block kombinerades så 

många närliggande söktermer som möjligt med hjälp av OR. Blocken kombinerades sedan med 

varandra med hjälp av AND. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 72-73) beskriver hur 

booleska sökoperatorer är nödvändiga att använda eftersom flera söktermer behöver kombineras 

med varandra i systematiska litteratursökningar. Sökningarna bestod som mest av fyra block, ett 
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med söktermer som beskrev populationen, alltså patienter med ångest. Det användes också ett 

med söktermer som beskrev kontexten, alltså sjukhus, även ett med söktermer som beskrev 

omvårdnadsinterventioner samt ett med söktermer beskrev det som uteslöts ut studien, 

sökningarna kan ses i tabell 1. Enligt Willman et al. (2011, s. 72-73) avgränsar sökblocken varje 

område och ringar in så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om omvårdnadsinterventioner vid ångest hos patienter 

PubMed 2017 09 25 Begränsningar: English, publication date 120101-170925 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Nursing intervention 2106  

2 FT Nursing interventions 3945  

3 MSH Nursing care 127422  

4 MSH Nursing process 80894  

5 FT Intervention 485771  

6  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 669173  

7 FT Anxious 201351  

8 MSH, MT Anxiety 35996  

10  7 OR 8 201351  

11 MSH Hospital Departments 164204  

12 FT Ward 71384  

13  11 OR 12 231827  

14 MSH Dementia 139678  

15 MSH Cognitive Therapy 21808  

16  14 OR 15 161086  

17  6 AND 10 AND 13 398  

18  17 NOT 16 125 7 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om omvårdnadsinterventioner vid ångest hos patienter 

CINAHL 2017 09 25 Begränsningar: English, publication year 2012-2017, exclude MEDLINE records 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Nursing interventions 6192  
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om omvårdnadsinterventioner vid ångest hos patienter 

CINAHL 2017 09 25 Begränsningar: English, publication year 2012-2017, exclude MEDLINE records 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

2 CH Nursing care 13446  

3 CH Nursing process 2529  

4  S1 OR S2 OR S3 217100  

5 CH Anxiety 19636  

6 FT Anxious 2507  

7  S5 OR S6 21327  

8 CH Dementia 24651  

9 CH Cognitive Therapy 9316  

10  S8 OR S9 33778  

11  S4 AND S7 302  

12  S11 NOT S10 60 1 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om omvårdnadsinterventioner vid ångest hos patienter 

PsychInfo 2017 09 25 Begränsningar: English, publication year 2012-2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Nursing intervention 722  

2 DE Intervention 52704  

3 DE Nursing 19432  

4  S1 OR S2 OR S3 71601  

5 DE Anxiety 70747  

6 FT Hospital departments 436  

7 FT Units 171958  

8 FT Ward 21597  

9  S6 OR S7 OR S8 190708  

10 DE Dementia 34604  
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om omvårdnadsinterventioner vid ångest hos patienter 

PsychInfo 2017 09 25 Begränsningar: English, publication year 2012-2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

11 DE Cognitive therapy 22688  

12  S10 OR S11 57105  

13  S4 AND S5 AND S9 110  

14  S13 NOT S12 55 3 

  

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, DE - PsychInfo 

headings i databasen PsychInfo, FT – fritextsökning 

 

De artiklar som fåtts fram i de slutliga sökningarna i de olika databaserna granskades sedan 

gällande titel och abstrakt för att kunna exkludera de som inte mötte inklusionskriterierna. De 

återstående artiklarna lästes i fulltext för att undersöka om de svarade på denna studies syfte och 

mötte inklusionskriterierna. Det gjordes sedan en manuell sökning i referenslistorna hos de 

artiklar som valts ut, Willman et al. (2011, s. 88-89) beskriver att detta bör göras för att 

komplettera den systematiska litteratursökningen. Detta ledde till att ytterligare fyra artiklar som 

svarade mot syftet hittades. 

De artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna kvalitetsgranskades för att bedöma deras 

vetenskapliga värde. Detta genomfördes med Willman et al. (2011, s. 171-176) 

kvalitetsgranskningsprotokoll. Beroende på artiklarnas studiedesign användes antingen 

kvalitetsgranskningsprotokoll för systematiska översikter och meta-analyser, för studier med 

kvantitativ metod eller för studier med kvalitativ metod. Protokollen anpassades utifrån de 

artiklar som hittats för att kvalitetsgranskningen skulle kunna genomföras. Anpassningen 

gjordes genom att de punkter i kvalitetsgranskningsprotokollen som inte var relevanta eller 

applicerbara för den specifika artikel som granskades uteslöts. Under kvalitetsgranskningen av 

studierna bedömdes deras urvalsförfarande, undersökningsgruppens storlek, de instrument som 

studierna använt och vilket resultatmått studierna fått fram, vilket Willman et al. (2011, s. 93) 

beskriver. De beskriver vidare att granskningen av artiklarna får en ökad trovärdighet om den 

genomförs av författarna var för sig och författarna sedan tillsammans diskuterar sina tolkningar 

av de olika artiklarna, därför användes detta tillvägagångssätt i denna studie.  
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För att kunna klassificera artiklarnas kvalitet användes ett poängsystem där ett positivt svar för 

studien på kvalitetsgranskningsprotokollet gav ett poäng och ett negativt gav noll poäng. Detta 

möjliggjorde att poängen kunde omräknas till procent. Genom att räkna om poängen till procent 

menar Willman et al. (2011, s. 108) att studiernas kvalitet lättare kan jämföras. Artiklar som 

bedömts få 80-100% ges en hög kvalitet, artiklar med 70-79% ges en medel kvalitet och de 

artiklar under 69% ges en låg kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-96). Efter 

dessa urvalsprocesser, som illustreras i figur 1, återstod 15 artiklar som analyserades.  

Figur 1. Illustration över urvalsprocessen av artiklar inför analys 

 

Dessa artiklar presenteras, avseende deltagare, vetenskaplig metod, kvalitet, huvudfynd samt 

intervention, i tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt över de artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare

År 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling / 

Analys 

Intervention och huvudfynd Kvalitet 

Chlan et al. 

2013 

USA 

Randomiserad 

klinisk studie 

373 patienter 

på 

intensivvårdsa

vdelning 

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys 

Musik eller ljuddämpande 

hörlurar hos patienter som 

ventileras mekaniskt. 

Interventionen minskade 

ångesten hos patienterna 

Hög 

Chuang et 

al. 

2016 

Taiwan  

Kvasiexperime

ntell studie 

64 patienter på 

vårdavdelning  

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys  

Utbildning och information 

under 20 minuter inför 

operation. Interventionen 

minskade ovisshet och ångest 

samtidigt som 

tillfredsställelsen ökade hos 

patienterna 

Medel 

 

Cossette, 

Frasure-

Smith, 

Vadebonco

eur, 

McCusker 

& Guertin 

2015 

Kanada  

Randomiserad 

klinisk studie  

203 patienter 

på 

akutavdelning  

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys  

Individanpassad intervention 

utifrån patienternas behov. 

Interventionen minskade 

ångesten hos patienterna 

Hög 

 

Guo, East 

& Arthur 

2012 

Kina 

Randomiserad 

klinisk studie 

 153 patienter 

på 

hjärtkirurgisk 

avdelning 

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys 

Information om hjärtoperation 

med hjälp av broschyr och 

samtal. Interventionen 

minskade ångesten hos 

patienterna efter operationen 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt över de artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare

År 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling / 

Analys 

Intervention och huvudfynd Kvalitet 

Ho, Wu & 

Wong 

2017 

Taiwan 

Systematisk 

litteraturöversi

kt 

11 stycken 

RCT-studier 

Systematisk 

litteratursökning 

/ Integrerad 

litteraturöversikt 

Icke-farmakologiska 

interventioner i form av musik, 

avslappning och information 

vid ångest. Interventionerna är 

säkra och billiga och kan 

minska patienternas ångest 

Hög 

 

Kalogianni 

et al. 

2016 

Grekland 

Randomiserad 

klinisk studie  

395 patienter 

på 

hjärtkirurgiska

vdelning  

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys 

Utbildning och information 

inför operation med hjälp av 

broschyr och samtal. 

Interventionen minskade både 

preoperativ och postoperativ 

ångest hos patienterna. 

Medel 

 

Khan et al. 

2016 

Australien 

Randomiserad 

klinisk studie 

103 patienter 

på en 

rehabiliterings

avdelning  

Skattningsskalor 

/ Kvalitativ 

analys 

Aktiviteter som involverade 

dator, musik och bibliotek 

bland annat. Interventionen 

hade positiva effekter på 

patienternas kognition, 

koncentration och livskvalitet 

Hög 

 

  

Ko & Lin 

2012 

Taiwan 

Kvasiexperime

ntell studie 

80 patienter på 

kirurgavdelnin

g 

Skattningsskalor 

och fysiologiska 

parametrar / 

Kvantitativ 

analys 

Avslappningsprogram inför 

operation. Interventionen 

minskade patienters ångest och 

ångestrelaterade fysiologiska 

parametrar 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt över de artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare 

År  

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling / 

Analys 

Intervention och huvudfynd Kvalitet 

Lee et al. 

2017a 

Taiwan 

Randomiserad 

klinisk studie  

132 patienter 

på 

intensivvårdsa

vdelning  

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys  

Lyssnade på musik under 30 

minuter. Interventionen 

minskade ångesten och det 

höll i sig 30 minuter efter 

interventionen  

Hög 

 

Lee et al. 

2017b 

Taiwan 

Randomiserad 

klinisk studie  

85 patienter på 

intensivvårdsa

vdelning  

Skattningsskalor 

och fysiologiska 

parametrar / 

Kvantitativ 

analys  

Lyssnande på musik under 30 

minuter. Interventionen 

minskade patienternas ångest 

Hög 

 

Parlar Kilic 

et al. 

2012 

Turkiet  

Kontrollerad 

klinisk studie  

200 patienter 

på 

akutavdelning  

Skattningsskalor 

/Kvantitativ 

analys  

Musik i allmänt utrymme på 

avdelningen. Interventionen 

minskade ångesten hos 

patienterna 

Hög 

 

Saadatman

d et al. 

2013 

Iran 

Randomiserad 

klinisk studie 

 60 patienter 

på 

intensivvårdsa

vdelning 

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys 

Lyssna på naturbaserade ljud i 

hörlurar under 90 minuter. 

Interventionen minskade 

ångestnivån hos patienterna  

Hög 

Sadati et al. 

2013 

Iran 

Randomiserad 

klinisk studie 

 100 patienter 

på 

kirurgavdelnin

g 

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys 

Preoperativt besök av 

sjuksköterska dagen innan 

operation. Interventionen 

minskade ångest hos 

patienterna 

Medel  
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Tabell 2. Forts. Översikt över de artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling / 

Analys 

Intervention och huvudfynd Kvalitet 

Weibel, 

Massarott, 

Hediger & 

Mahrer-

Imhof 

2014 

Schweiz  

Randomiserad 

klinisk studie  

38 patienter på 

en 

hjärtavdelning  

Skattningsskalor 

/ Kvantitativ 

analys  

Individanpassad information. 

Interventionen ökade 

patienternas self-efficacy och 

minskade deras ångest  

Medel 

 

Wu, 

Huang, 

Lee, Wang 

& Shih  

2017 

Taiwan 

Randomiserad 

klinisk studie 

38 patienter på 

sjukhus 

Skattningsskalor 

och fysiologiska 

parametrar / 

Kvantitativ 

analys 

Musik för att lindra ångest före 

och under hjärnkirurgi. 

Interventionen minskade 

ångesten och förbättrade de 

fysiologiska parametrarna hos 

patienterna 

Medel 

 

Analys 

Analysprocessen utfördes enligt beskrivningen i Whittemore och Knafl (2005) vilket innebar att 

ett klassifikationssystem skapades för att hantera data. Whittemore och Knafl (2005) beskriver 

att de primära källorna kan delas in i subgrupper beroende på metoden hos studierna, 

lokalisering, kontext, patientkaraktäristika, upplevelser eller attityder hos deltagarna. De primära 

källorna, de utvalda artiklarna, i denna studie delades in i subgrupper efter vilken typ av 

intervention de studerade vilket svarade på den första frågeställningen. Detta ledde till fem 

subgrupper för interventioner. De artiklar som var i samma subgrupp analyserades sedan 

tillsammans. 

Därefter extraherades och kodades textenheter som svarade på syftet. Då textenheterna 

extraherades översattes och kondenserades dem, detta innebär att textenheterna kortades ner 

samtidigt som kärnan i dem behölls. Därefter kodades de med artikelnumret samt en 

efterföljande bokstav (a, b, c och så vidare). För varje subgrupp skapades en matris där 

textenheter sorterades in beroende på vilken subgrupp de passade in under. Whittemore och 
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Knafl (2005) beskriver att matriser kan hjälpa till att förenkla, fokusera och organisera data och 

därmed göra den hanterbar för vidare analys. Matriserna i denna studie utformades som tabeller 

där kolumnerna utgjorde frågeställningar eller faktorer som identifierats och textenheterna 

samlades under dessa. 

Textenheterna sammanställdes sedan i ytterligare en ny matris som svarade mot den andra 

frågeställningen. Textenheterna delades sedan in i ytterligare två subgrupper beroende på om 

lindringen av ångest påverkade de psykologiska eller fysiologiska symtomen hos patienterna. 

Dessa grupper kunde nu svara på den andra frågeställningen varför denna sortering nu 

avslutades.  

Subgrupperna eller faktorerna som svarat på de olika frågeställningarna undersöktes sedan för 

att hitta mönster, teman och relationer mellan textenheterna. Liknande subgrupper eller faktorer 

grupperades nära varandra för att skapa en tillfällig ordning. Relationer mellan dessa kunde då 

ses, som tillslut bildade en helhet utifrån vilken slutsatser kunde dras. Detta beskriver 

Whittemore och Knafl (2005) som en upprepande process där mönster kan börja urskiljas och en 

helhet kommer kunna skapas, i denna helhet inkluderas majoriteten av de faktorer och teman 

som hittats. 

För att avsluta analysprocessen och för att förstå resultatet på ett djupare sätt och sedan kunna 

skapa en syntes tolkades textenheterna från de olika subgrupperna och faktorerna abstrakt. 

Slutsatser som tidigare dragits utvecklades och reviderades för att de skulle inkludera så många 

textenheter som möjligt. Då analyser av frågeställningarna färdigställdes integrerades de viktiga 

slutsatserna av frågeställningarna med syftet, vilket skapade en syntes och därefter avslutades 

analysen. Whittemore och Knafl (2005) beskriver detta som att den abstrakta tolkningen av data 

skapar en generalisering. Detta leder sedan till att slutsatser kan dras och integreras med syftet, 

vilket gör det möjligt att skapa en syntes. Syntesen beskrivs som det avslutande steget i 

analysen. Alla mönster, teman, relationer, slutsatser och syntesen som skapats verifierades med 

hjälp av de artiklar som ingick i analysen för noggrannhet och bekräftelse enligt Whittemore och 

Knafl (2005). 

Resultat 

I denna studie analyserades totalt 15 stycken artiklar varav 14 stycken var av kvantitativ metod 

och en var en integrerad litteraturöversikt. Analysen av dessa resulterade i fyra 
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omvårdnadsinterventioner och två underfaktorer till varje omvårdnadsintervention. Dessa 

underfaktorer bestod omvårdnadsinterventionernas påverkan på patientens psykologiska och 

fysiologiska symtom på ångest. Dessa omvårdnadsinterventioner och underfaktorer presenteras i 

tabell 3.  

Tabell 3. Översikt över omvårdnadsinterventioner (n=4) och identifierade underfaktorer (n=2) 

Omvårdnadsintervention Exempel på psykologiska 

symtom på ångest som mättes 

Fysiologiska symtom på ångest 

som mättes 

Aktiviteter Rädsla, upprördhet, avslappning 

och självkänsla 

Inga mätningar på fysiologiska 

symtom gjordes 

Avslappning Lugn, oro, nöjdhet, avslappning, 

självförtroende och ångestnivå 

Andningsfrekvens, blodtryck och 

puls 

Musik och ljud Lugn, oro, nöjdhet, avslappning, 

självförtroende och ångestnivå 

Andningsfrekvens, blodtryck, puls, 

hudtemperatur, medelartärtryck och 

serumkortisol 

Utbildning och information Lugn, oro, nöjdhet, avslappning, 

självförtroende, spändhet, 

nervositet, bekymmersamhet, 

rastlöshet och humör 

Andningsfrekvens, blodtryck och 

puls 

 

Resultatet kommer presenteras utifrån varje intervention som identifierats genom första 

frågeställningen. Svar på andra frågeställningen kommer att besvaras relaterat till varje 

intervention.  

Aktiviteter 

Detta område redogör hur aktiviteter påverkar patienters ångest. I detta område sammanfattas 

resultatet från en kvantitativ studie (Khan et al., 2016). I denna studie fick patienterna i 

interventionsgruppen tillgång till individuell eller gemensam aktivitetsutrustning, denna 

involverade exempelvis datorer med internetuppkoppling, bibliotek, brädspel, pussel, färg, 

träslöjdsmaterial och andra aktiviteter. Aktiviteterna utfördes genom ett aktivitetsprogram två 
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timmar varje vardag och alla aktiviteter involverade fysiska och kognitiva träningsmoment som 

ökade i komplexitet i takt med att patienterna gjorde framsteg (Khan et al., 2016).  

Psykologiska symtom av ångest som påverkas av aktiviteter 

Ångest i denna studie mättes med hjälp av självskattningsskalan Depression Anxiety Stress 

Scale (DASS). Denna skala mätte bland annat om patienten var rädd utan anledning, om de blev 

upprörda över småsaker, om de hade svårt att slappna av och deras självkänsla. Vid utskrivning 

visade det sig att interventionsgruppen hade lägre totalpoäng på DASS samt lägre poäng på 

subskalan för ångest än kontrollgruppen, de lägsta poängen identifierades hos patienter som 

hade haft en stroke. Efter tre månader hade interventionsgruppen fortfarande lägre poäng än 

kontrollgruppen (Khan et al., 2016).  

Fysiologiska symtom av ångest som påverkas av aktiviteter 

Khan et al. (2016) mätte inga fysiologiska symtom av ångest. 

Sammanfattning av aktiviteter 

Aktiviteter resulterade i att interventionsgruppen hade en lägre nivå av självskattad ångest efter 

omvårdnadsinterventionen. Eftersom inga mätningar av hur interventionen med aktiviteter 

påverkade de fysiologiska symtomen på ångest gjordes, kan inga slutsatser dras om hur dessa 

påverkades.  

Avslappning 

Detta område redogör för hur avslappning påverkar patienters ångest. I detta område 

sammanfattas resultaten från en kvalitativ studie (Ko & Lin, 2012) och en litteraturöversikt (Ho, 

Wu & Wong, 2017). Patienterna i studien av Ko och Lin (2012) fick lyssna på ett tio minuter 

långt avslappningsband på sjukhuset dagen innan de skulle opereras. Avslappningen bestod av 

tre delar, den första var en djupandningsdel där patienterna vägleddes till en andning som skulle 

hjälpa till avslappning och ett inre lugn. I nästa del vägleddes patienterna till att måla upp en 

imaginär bild av en skog med en avslappnande miljö. I den sista delen vägleddes patienterna att 

långsamt öppna ögonen, sträcka på kroppen och återgå till det normala. Ho et al. (2017) 

beskriver två olika avslappningsinterventioner. Den ena undersökte effekten av massage och 

vägledda imaginära bilder både var för sig och tillsammans en timme innan hjärtkateterisering. 



15 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Patienterna som fick massage fick detta under 15 minuter i sina egna rum på 

sjukhusavdelningen. Patienterna som fick avslappning med vägledda imaginära bilder blev 

vägledda av en inspelning med tre delar under 20 minuter. Den första delen syftade till att få 

patienterna avslappnade, den andra vägledde dem till en imaginär, lugnande strandmiljö för att 

sedan långsamt vägleda dem tillbaka till det normala. För patienterna som fick både massage 

och vägledda imaginära bilder genomfördes de två delarna på samma sätt som för de som bara 

fick den ena. Den andra avslappningsinterventionen som Ho et al. (2017) beskriver undersökte 

effekten av avslappningsmusik och imaginära bilder hos patienter som skulle genomgå 

hjärtkateterisering. Patienterna blev placerade i ett tyst och avslappnande rum och fick lyssna på 

18 minuter med avslappningsmusik och samtidigt skapa en vägledd imaginär bild genom en 

inspelning.  

Psykologiska symtom av ångest som påverkas av avslappning 

I studien av Ko och Lin (2012) användes självskattningsskalan State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) där patienterna själva bedömer sin ångest. Denna skala mäter om patienterna känner sig 

lugna, oroliga, nöjda, avslappnade och deras självförtroende. Resultatet visade att patienternas 

ångest minskade efter interventionen, samt att en ökad frekvens av interventionen resulterade i 

än större minskning av patienternas ångest. I studien av Ho et al. (2017) mättes patienternas 

ångest med en tio-gradig visuell analogisk skala (VAS) samt med STAI. Patienternas 

självskattade ångest minskade efter massage, vare sig den gjordes med eller utan vägledda 

imaginära bilder. Även med vägledda imaginära bilder visades en minskad ångest hos 

patienterna.  

Fysiologiska symtom av ångest som påverkas av avslappning 

I studien av Ko och Lin (2012) minskade andningsfrekvens, blodtryck och puls efter 

interventionen med avslappning. Dessa parametrar minskade mest för kvinnliga patienter. Ho et 

al. (2017) mätte blodtryck och puls. Resultatet visade att diastoliskt blodtryck och puls sjönk hos 

patienterna i interventionsgrupperna. För den andra interventionen mättes blodtryck, puls och 

andningsfrekvens och dessa sjönk något, men någon signifikant minskning kunde inte hittas.  

Sammanfattning av avslappning 

Interventioner med avslappning innebar att både psykologiska som fysiologiska symtom på 
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patienters ångest minskade. Det visade också att kvinnors fysiologiska symtom minskade mer än 

männens. När det gäller avslappningsbanden visade resultatet, oavsett durationen (10-20 

minuter), att patienternas ångest minskade.   

Musik och ljud 

Detta område redogör för hur musik och ljud påverkar patienters ångest. I detta område 

sammanfattas resultaten från sex kvantitativa studier (Chlan et al., 2013; Lee et al., 2017a; Lee 

et al., 2017b; Parlar Kilic et al., 2015; Saadatmand et al., 2013; Wu, Huang, Lee, Wang & Shih, 

2017) och en litteraturöversikt (Ho et al., 2017). I studien av Chlan et al., (2013) fick patienter 

antingen lyssna på musik de själva föredrog eller använda ljuddämpande hörlurar minst två 

gånger under dagen då de kände sig oroliga eller då de ville slappna av. Patienterna fick dock 

lyssna så ofta som de ville eller använda de ljuddämpande hörlurarna så mycket de ville. Ho et 

al. (2017) beskriver två interventioner där den ena undersöker patienter som väntade på 

hjärtkateterisering och fick lyssna på lugnande musik med sex olika musikstycken, 30 minuter 

före ingreppet. Den andra interventionen som Ho et al. (2017) beskriver innebar att patienter 

under hjärtkateterisering fick lyssna på musik antingen genom högtalarkudde eller högtalare i 

taket. Musiken var gjord för att skapa ett lugn och minimera stressorer. Musiken startade då 

ingreppet inleddes och avslutades då ingreppet var klart. I studierna av Lee et al. (2017a; 2017b) 

undersöks effekten av musik hos patienter. Patienterna fick välja att lyssna på antingen klassisk 

musik, religiös musik eller naturljud under 30 minuter på eftermiddagarna. Därefter mättes 

ångest hos patienterna. I studien av Parlar Kilic et al. (2015) spelades klassisk musik upp i de 

gemensamma utrymmena på en akutvårdsavdelning. I en studie av Saadatmand et al. (2013) 

undersöktes naturbaserade ljuds effekt hos patienter. Patienterna fick lyssna på de naturbaserade 

ljuden under 90 minuter på eftermiddagen eller tidiga kvällen. Miljön avskildes för att 

patienterna inte skulle bli störda under interventionen. I en studie av Wu et al. (2017) 

undersöktes effekten av musik på patienter som skulle genomgå vaken hjärnkirurgi. Patienterna 

fick först välja vilken typ av lugnande musik de föredrog. Musiken spelades sedan upp under 

ingreppet.  

Psykologiska symtom av ångest som påverkas av musik och ljud 

I studien av Chlan et al. (2013) uppmättes ångest med hjälp av VAS. Efter interventionen visade 

det sig att patienter som lyssnat på musik hade lägre ångestnivå än de patienterna i 

kontrollgrupperna och den minskade 36,5% efter den femte dagen. Sjuksköterskorna 
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observerade också att patienterna såg mer rofyllda ut och upplevdes mindre oroliga då musik 

spelades. Sjuksköterskor beskrev vidare att de observerat att patienterna som använt 

ljuddämpande hörlurar upplevdes som lugnare. Ho et al. (2017) beskriver hur ångest mättes med 

hjälp av STAI och självskattning. För båda interventionerna sjönk ångestnivån hos patienterna. 

Det kunde ses en större minskning hos de patienter som uppskattade musik sedan tidigare. I 

studien av Lee et al. (2017a; 2017b) användes STAI och VAS för att mäta ångest. Efter 

interventionen sjönk nivån av ångest. I studien av Parlar Kilic et al. (2015) användes STAI för 

att mäta ångesten. Resultatet visade att musik lindrade patienternas ångest. I studien av 

Saadatmand et al. (2013) användes Faces Anxiety Scale (FAS) för att mäta ångest hos 

patienterna. Med FAS mättes ångesten genom att patienterna fick uttrycka sin ångestnivå genom 

att peka på bilder på ansikten som uppvisade olika nivåer av ångest. Resultatet visade att 

ångesten sjönk hos patienterna. I studien av Wu et al. (2017) användes STAI för att mäta 

ångesten. Efter att musik spelats under ingreppet kunde resultatet visa en minskad ångestnivå 

hos patienterna.  

Fysiologiska symtom av ångest som påverkas av musik och ljud 

I studien av Chlan et al. (2013) observerade sjuksköterskorna ett lägre blodtryck hos patienterna 

som fått lyssna på musik. I studien av Ho et al. (2017) mätte den ena interventionen puls och 

hudtemperatur, efter interventionen sjönk dessa parametrar. I studien av Lee et al. (2017a) 

mättes puls, andningsfrekvens, blodtryck samt medelartärtryck, efter interventionen sjönk dessa. 

30 minuter efter musikens slut var effekterna på puls och systoliskt blodtryck fortfarande 

påtagliga hos patienterna. De positiva effekterna som kunde ses, identifierades redan innan 

interventionens slut. I studien av Lee et al. (2017b) mättes puls, blodtryck och serum kortisol. 

Efter musikintervention hade alla parametrar utom diastoliskt blodtryck sjunkit. I studien av 

Saadatmand et al. (2013) mättes blodtryck, puls och andningsfrekvens. Resultatet visade att 

dessa parametrar sjönk hos patienterna under och efter interventionen med naturbaserade ljud. I 

studien av Wu et al. (2017) mättes blodtryck, andningsfrekvens och puls. Resultatet visade att 

efter musik sjönk blodtryck och puls. 

Sammanfattning av musik och ljud 

Musik och ljud i olika former minskar patienters ångest, både psykologiska symtom och 

fysiologiska. Oberoende av durationen (30-90 minuter) hos interventionen så skedde en 

minskning av patienternas ångest. Vid olika sjukdomstillstånd och olika situationer kunde det 
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ses att denna intervention gav goda resultat.  

Utbildning och information 

Detta område redogör hur utbildning och information påverkar patienters ångest. I detta område 

sammanfattas resultatet från sex kvantitativa studier (Chuang et al., 2016; Guo, East & Arthur, 

2012; Kalogianni et al., 2016; Sadati et al., 2013; Weibel, Massarotto, Hediger & Mahrer-Imhof, 

2016; Cossette, Frasure-Smith, Vadeboncoeur, McCusker & Guertin, 2015) och en 

litteraturöversikt (Ho et al., 2017). I studien av Chuang et al. (2016) undersöktes effekten av 

preoperativ information. Patienterna fick 20 minuter information en dag före operationen, 

informationen gavs av en sjuksköterska som hade iPad och en broschyr om operationen som 

stöd. I studien av Guo et al. (2012) fick patienter preoperativ utbildning två till tre dagar innan 

operationen. Utbildningen bestod av att ge patienterna en broschyr som innehöll information den 

kommande operationen samt att patienterna fick 15-20 minuter med samtal som innehöll råd. Ho 

et al. (2017) beskriver en intervention där patienterna fick undervisning som pågick under en 

timme och leddes av sjuksköterskor. Under interventionen gav sjuksköterskorna också 

emotionellt stöd och tröst. Ho et al. (2017) beskriver vidare en intervention där patienter fick ett 

individuellt utbildningstillfälle som kompletterades med en informationsbroschyr och en 12 

minuter lång video. Vid en annan intervention som Ho et al. (2017) beskriver fick patienter ett 

individuellt utbildningstillfälle som innehöll 25 minuters informationsvideo och fem minuters 

diskussion. Patienterna fick sedan en broschyr som sammanfattade innehållet i videon. I studien 

av Kalogianni et al. (2016) innebar interventionen utbildningen som pågick under 20-40 minuter 

och genomfördes dagen då patienterna skrevs in på avdelningen. Utbildningen upprepades dagen 

innan operationen och när patienten återkom till avdelningen efter operationen. Under 

utbildningstillfällena betonade sjuksköterskorna andningsövningar, mobilisering, smärtkontroll, 

hostning och kontroll över ångest. I studien av Sadati et al. (2013) genomfördes interventionen 

med ett preoperativt sjuksköterskebesök. Sjuksköterskebesöket genomfördes dagen innan 

operationen och innehöll en intervju där frågor om patientens funderingar inför operationen och 

den postoperativa processen ställdes och patienternas funderingar som framkom klargjordes. 

Operationsrummet, kirurgteamet och operationsförfarandet beskrevs för patienten. I studien av 

Weibel et al. (2016) undersöktes hur tidig utbildning och stöd påverkade patienter. Patienterna 

fick två individuella utbildningstillfällen om cirka 30 minuter vardera, vid det första tillfället 

användes en enkät som visade patienternas kunskapsluckor om sin sjukdom, detta kunde då 

användas för att tillmötesgå patienternas behov av kunskap. Vid det andra tillfället togs 

individuella riskfaktorer, läkemedel, sjukdomshantering och vikten av fysisk aktivitet upp. I en 
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studie av Cossette et al. (2015) beskrivs en typ av utbildningsintervention som anpassades efter 

individen. Interventionen kunde bestå av bland annat lyssnande, stöttande, rådgivning och 

rekommendationer. Vilken intervention som valdes berodde på patientens behov. 

Psykologiska symtom av ångest som påverkas av utbildning och information 

I studierna av Chuang et al. (2016), Ho et al. (2017), Kalogianni et al. (2016) och Sadati et al. 

(2013) mättes ångest med hjälp av STAI. Det sågs att patienternas ångest sjönk efter 

interventionerna de fått (Chuang et al., 2016; Ho et al., 2017; Sadati et al., 2013). Resultatet i 

Kalogiannis et al. (2016) studie visade att ångesten hos de som fått interventionen minskade 

både dagen innan operationen, just innan utskrivning och även vid uppföljning. Guo et al. 

(2012), Weibel et al. (2016) och Cossette et al. (2015) använde självskattningsskalan Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) för att mäta patienternas ångest, som sjönk efter 

interventionerna. Denna skala mäter om patienten känner sig spända, nervösa, deras humör, om 

de bekymrar sig och om de känner sig rastlösa. 

Fysiologiska symtom av ångest som påverkas av utbildning och information 

Hos patienterna som fick de individuella utbildningstillfället med 25 minuter lång 

informationsvideo mättes blodtryck, puls och andningsfrekvens. Efter interventionen var 

minskningar av dessa parametrar inte signifikanta, det kan tänkas bero på den premedicinering 

som patienterna fått innan ingreppet, som reducerar förändring i det fysiologiska systemet (Ho et 

al., 2017). Cossette et al. (2015), Chuang et al. (2016) Guo et al. (2012), Kalogianni et al. 

(2016), Sadati et al. (2013) och Weibel et al. (2016) mätte inga fysiologiska symtom.  

Sammanfattning av utbildning och information 

Utbildning och information innebär att patienters psykologiska symtom av ångest minskas. Det 

skulle kunna vara så att mätningar av de fysiologiska parametrarna försvåras, då patienterna i de 

ingående studierna var hjärtsjuka eller skulle opereras. Ho et al. (2017) resonerar som att detta 

kan tänkas bero på att dessa parametrar hölls normala med hjälp av medicinering. Det kunde 

ändå ses att dessa interventioner minskade patienter självskattade ångest vid olika 

sjukdomstillstånd.    

Syntes 
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Hos patienter som lider av ångest framkom det att flertalet interventioner lindrar deras tillstånd. 

Det visade sig att en viktig relation mellan interventionerna var att sjuksköterskans närvaro, både 

den fysiska närvaron samt att vara närvarande och ge stöttning. Vid ångest kan man anta att 

patienten upplever sin tillvaro rörig och svårhanterbar. Med dessa interventioner, som har en 

tydlig struktur, kan det resoneras som att dess effekt också har grund i att patienten känner en 

större begriplighet till sin tillvaro relaterat till interventionen. Då alla interventioner påverkade 

ångest positivt, antingen genom de psykologiska eller de fysiologiska symtomen, tyder resultatet 

i denna studie på att det alltid är bättre att göra något med syfte att minska ångest, än ingenting 

alls. Detta oavsett vilken typ av intervention det är och durationen på den.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att genom en systematisk litteraturöversikt sammanställa kunskap 

om de omvårdnadsinterventioner som kan utföras av sjuksköterskor för att lindra ångest hos 

patienter som vårdas på sjukhus. För att kunna svara på syftet användes frågeställningar, vilka 

var Vilka omvårdnadsinterventioner kan användas för att lindra ångest hos patienter? samt Hur 

påverkar omvårdnadsinterventioner patienternas psykologiska och fysiologiska symtom på 

ångest? Genom dessa frågeställningar framkom det att omvårdnadsinterventioner som lindrar 

patienters ångest var aktiviteter, avslappning, musik och ljud samt utbildning och information. 

Det visade sig också att interventionerna påverkade patienters ångest både psykologiskt, där 

patienterna själv skattade sin upplevda ångest, och fysiologiskt, där ångestrelaterade parametrar 

mättes.  

Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) myntades av Antonovsky (2005, s. 43-44) i vilket 

han ansåg att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgjorde centrala komponenter. Den 

första komponenten, begriplighet, handlar om hur en individ upplever yttre och inre stimuli. Vid 

en låg begriplighet upplevs dessa stimuli som kaosartat, slumpartat och svårförklarligt. Vid en å 

andra sidan hög begriplighet upplevs dessa stimuli som sorterbara, sammanhängande, tydliga 

och förklarliga. Även om ett stimuli kommer oväntat för en person med hög begriplighet kan 

detta ordnas och förklaras, till skillnad från en person med låg begriplighet (Antonovsky, 2005, 

s. 43-44). Enligt Laursen et al. (2016) kan tillvaron upplevas kaosartad vid ångest. Enligt 

Antonovsky (2005, s. 43-44) kan detsamma upplevas vid låg begriplighet. Det kan därför tänkas 

att det finns en relation mellan ångest och låg begriplighet. I resultatet framkom att 

interventioner som innehöll utbildning och information minskade patienternas ångest. Det kan 

tänkas att genom en ökad kunskap och förståelse hos patienterna för dess unika situation kan 
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leda till att de stimuli patienten upplever lättare kan förklaras och sorteras. Detta skulle då kunna 

öka patienternas begriplighet Resultatet visade även att avslappning minskade patienters ångest. 

Det kan tänkas att avslappning gör att patienten har en möjlighet att hantera och minska den 

upplevt kaosartade tillvaron och därmed även öka sin begriplighet.  

Antonovsky (2005, s. 45) beskriver den andra komponenten, hanterbarhet, som något som 

innebär hur man upplever att det finns resurser till ens hjälp för att möta de krav som de olika 

stimuli man ställs inför innehåller. Dessa resurser kan vara närstående eller vårdare, andra 

personer individen kan räkna med och lita på i olika situationer. En hög känsla av hanterbarhet 

leder till att en individ inte känner sig som ett hjälplöst offer och att individen kan komma över 

och acceptera de olyckliga händelserna i livet. Patienter som väntade på operation beskrev 

ångest som något överväldigande och att de inte kunde göra något åt dessa känslor (Fitzsimons 

et al., 2003). Detta kan ses som att de patienter som beskrivit denna känsla, kan ha en låg känsla 

av hanterbarhet. I resultatet framkom att utbildning och information ledde till minskad ångest 

hos patienterna. Vissa av dessa interventioner anpassades efter patienternas behov. Det kan 

tänkas att då interventionerna utfördes på detta sätt så blev sjuksköterskan en resurs för 

patienten. Sjuksköterskan kunde då hjälpa patienten att möta kraven från de olika stimuli 

patienten ställdes inför. Detta kan ha lett till att patienternas hanterbarhet ökade.  

Den sista komponenten av KASAM är meningsfullhet vilken Antonovsky (2005, s. 45-46) 

beskriver som en slags motivation för områden i livet som individen upplever som 

känslomässigt viktiga. Det kan vara utmaningar av olika slag som individen anser är värda 

engagemang och energi snarare än att individen ser dem som en börda och krav. Individer med 

en låg känsla av meningsfullhet upplever att endast några få saker i livet var viktiga, dessa 

skapade dock endast krav och bördor för dessa individer. Individer med en hög känsla av 

meningsfullhet upplever att viktiga saker i livet är många och givande, och om de ställs inför 

utmaningar kan de konfrontera dessa och hitta en mening med dem. Laursen et al. (2016) 

beskriver hur patienter inlagda på sjukhus upplever en press på sig själva vid ångest. Det kan 

tänkas att denna press kan likställas med de krav och bördor som upplevs vid en låg känsla av 

meningsfullhet. I resultatet framkom att en intervention med aktiviteter minskade patienternas 

ångest. Det kan tänkas att dessa aktiviteter var viktiga för patienterna som då kunde skapa en 

ökad känsla av meningsfullhet i patienternas tillvaro. Det framkom även i resultatet att 

interventioner med musik och ljud minskade patienternas ångest. Också här kan det tänkas att 

detta var ett område i livet som ansågs vara viktigt för patienterna och därmed ökade 
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meningsfullheten. Det kan antas att när patienterna fick chans att ägna sig åt aktiviteter de ansåg 

vara viktiga kunde de känna en högre meningsfullhet och därmed minska deras ångest.  

I resultatet framkom att de olika omvårdnadsinterventionerna påverkade ångest. Dessa är väldigt 

olika i själva utförandet men också i planering och resursbehovet. Även Zweers, de Graaf och 

Teunissen (2016) visade i sin studie att omvårdnadsinterventioner som skiljde sig åt i utförandet 

lindrade ångest hos patienter. Att så många och olika omvårdnadsinterventioner kan lindra 

ångest kan ha att göra med det Roy-Byrne (2015) beskriver som att ångesten har många olika 

ansikten, alltså att ångest kan uttrycka sig på väldigt olika sätt från individ till individ. Studierna 

som använts i analysen har endast studerat deltagarnas ångestnivå för stunden och inte undersökt 

vad ångesten berodde på eller hur den uttryckte sig. Av denna anledning kan man inte urskilja 

vilka av interventionerna i resultatet som påverkar vilka patienter. De interventioner som lindrar 

ångest som identifierats i denna studie bör därför ses som en generalisering och kanske inte kan 

tillämpas på alla patienter i alla situationer.  

I alla interventioner som presenterades i resultatet var sjuksköterskan närvarande vid 

interventionerna. En anledning till att interventionerna lindrade patienternas ångest kan vara att 

sjuksköterskan var fysiskt närvarande hos patienten. Då sjuksköterskor själva identifierade 

faktorer som ledde till att patienter kände sig nöjd med deras vård lyfte sjuksköterskorna den 

fysiska närvaron som en viktig faktor vilket Costello (2017) beskriver i sin studie. Det beskrivs 

vidare att då sjuksköterskan konkret är hos patienten, i dennes rum, upplever sjuksköterskorna 

som ett sätt att visa patienterna att de verkligen bryr sig om dem och att de vill se till att de har 

det bra. I alla de studier som ingått i analysen, har sjuksköterskor varit fysiskt närvarande hos 

patienterna under interventionerna. De studier som analyserats i denna studie har dock inte 

undersökt sjuksköterskans fysiska närvaro och dess påverkan på ångesten hos patienterna. Det 

kan diskuteras huruvida en bidragande orsak till lindrandet av patienternas ångest kan ha varit 

sjuksköterskans fysiska närvaro. Detta kan jämföras med Antonovskys (2005, s. 45) komponent 

hanterbarhet, då sjuksköterskan är närvarande har patienten ett stöd och en resurs som kan öka 

hanterbarheten och minska ångesten.  

Resultatet av den andra frågeställningen presenterar patienternas psykologiska och fysiologiska 

symtom på ångest i samband med interventionen. Vid ångest kan patienter hamna i en ond 

cirkel, vilket Wilday och Dovey (2005) beskriver kan leda till att ångesten kan bibehållas och 

förstärkas. Fitzsimons et al. (2003) beskriver hur ångestens fysiologiska symtom, såsom 

bröstsmärtor, kan tolkas som en somatisk sjukdom av patienterna och därmed förvärra de 
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psykologiska symtomen av ångest. Detta kan förstås som att om patienter inte har medvetenhet 

och kontroll över ångestens symtom kan det leda till att symtomen i sig orsakar en förvärrad 

ångest. Därför är det av vikt att bryta dessa mönster och symtom, som Wilday och Dovey (2005) 

samt Fitzsimons et al. (2003) beskriver, vilket interventionerna som presenterades i resultatet 

kunde göra. Resultatet visade alltså att interventionerna minskade patienternas psykologiska och 

fysiologiska symtom på ångest. Detta innebär att ångesten lindrades för stunden. Det kan antas 

att med hjälp av de olika interventionernas positiva effekt kan patienterna undvika den på lång 

sikt och bryta den onda cirkeln.  

Alla de interventioner som framkommit i resultatet har på olika sätt påverkat KASAM genom att 

påverka de olika centrala komponenterna i begreppet. Antonovsky (2005, s. 47) menar att dessa 

komponenter inte kan ses som enskilda utan de är oskiljaktiga och sammanflätade. Det kan 

därför tänkas att då en av dessa komponenter stärks optimeras möjligheterna för de andra att 

stärkas. Då detta sker kan det resoneras som så att även KASAM stärks hos en individ. Enligt 

Antonovsky (2005, s. 42) är KASAM en mycket viktig del av den upplevda hälsan hos 

individer, han menar att ett högre KASAM leder till en bättre upplevd hälsa. Genom detta kan 

det resoneras som att då KASAM stärkts genom interventionerna har även patienternas upplevda 

hälsa stärkts. Resultatet visade även att oberoende av vilken intervention som användes och 

durationen på denna så minskade patienternas ångest. Detta kan förklaras genom att det viktiga 

för patienter med ångest inte är vad sjuksköterskan gör utan att sjuksköterskan gör något för att 

minska patientens ångest. Då sjuksköterskan agerar kan det minska patientens ångest. Samtidigt 

som ångesten minskar kan KASAM stärkas, detta leder till att patienterna genom den minskade 

ångesten och stärkta KASAM kan uppleva en bättre hälsa.  

Implementering 

Denna studie kan komma att hjälpa vårdpersonal att hitta nya och fler interventioner de kan 

använda i de situationer där de möter patienter med ångest. Detta kommer förhoppningsvis att 

bidra till att patienter får snabbare hjälp vilket i sin tur kan minska lidande. Sjuksköterskor som 

läser denna studie skulle kunna hitta och vilja prova nya omvårdnadsinterventioner som tas upp 

istället för att fortsätta använda tidigare mer eller mindre bra interventioner, detta kan i sin tur 

leda till mindre läkemedelsanvändning och biverkningar för en del patienter. Resultatet kan ge 

ökad kunskap och förståelse för de omvårdnadsinterventioner som kan användas av 

sjuksköterskor i mötet med patienter med ångest. Det bör förtydligas att ångest kan se väldigt 

olika ut hos olika patienter. Här kan en sammanställning över kunskap om 
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omvårdnadsinterventioner mot ångest hos patienter hjälpa sjuksköterskor att inse vikten av 

omvårdnadsinterventioner hos patienter med ångest. Ett förslag för att kunna omsätta kunskapen 

från denna sammanställning i praktiken vore om sjuksköterskor som tagit del av studien 

diskuterar och reflekterar över dess innehåll. Detta kan leda till att sjuksköterskornas 

kunskapsbank över behandlingar och omvårdnadsinterventioner för patienter med ångest 

breddas vilket kan det leda till en omvårdnadsintervention sätts in snabbt och patientens lidande 

kan minskas. 

Metoddiskussion 

Alla delar i denna studie har genomförs av författarna tillsammans för att säkerställa kvaliteten. 

Den valda metoden för denna studie var en integrerad litteraturöversikt. Denna metod är mest 

lämplig då syftet var att sammanställa kunskap där både kvalitativ och kvantitativ forskning kan 

kombineras, vilket också Whittemore och Knafl (2005) beskriver. Då den systematiska 

litteratursökningen gjordes för denna studie valdes ett sökblock att kombineras med de andra 

blocken, med den booleska sökoperatorn NOT för att exkludera studier som innehöll dementa 

patienter och interventioner som var kognitiv beteendeterapi. Detta gjordes för att begränsa 

litteratursökningen och utesluta denna typ av studier som inte var relevanta för syftet. 

Whittemore och Knafl (2005) skriver att vid en litteratursökning bör all relevant litteratur för 

ämnet ingå i analysen. Genom denna sökning kan relevant litteratur ha fallit bort vilket minskar 

tillförlitligheten i denna studie. Till analysen gjordes också en manuell sökning, Whittemore och 

Knafl (2005) anser att litteratur bör insamlas genom minst två olika strategier. Genom den 

manuella sökningen samt den systematiska litteratursökningen har två strategier använts för att 

samla in data. Detta ökar sannolikheten att majoriteten av relevant litteratur ingick i analysen 

och ökar även trovärdigheten för studien. Författarna valde att inkludera forskning från de fem 

senaste åren. Detta inklusionskriterie ledde till att endast ny och aktuell forskning inkluderades i 

analysen, vilket har lett till att resultatet i denna studie också är mer aktuellt.  

Urvalet för analysen i denna studie utgjordes av 14 kvantitativa studier och en integrerad 

litteraturöversikt. Majoriteten av de artiklar som litteratursökningarna resulterade i var 

kvantitativa, de få kvalitativa artiklar som hittades passade inte till syftet för denna studie. Det 

kan tänkas att inte många kvalitativa studier undersöker hur ångest lindras genom någon form av 

intervention. Då författarna har begränsad kunskap och erfarenhet om systematiska 

litteratursökningar kan den ha lett till ett resultat med mestadels kvantitativa studier på grund av 

bland annat de sökord som använts. Genom det syfte som använts och de artiklar som 



25 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

analyserats kan det trots detta tänkas att resultatet i denna studie är trovärdigt.  

Författarna har genomfört och diskuterat alla stegen i analysen tillsammans. Alla delar av 

analysprocessen dokumenterades även noggrant. Beslut om analysen, tankar, alternativa 

hypoteser och idéer som kunde vara avgörande för tolkningen av data att dokumenterades, detta 

enligt Whittemore och Knafl (2005). Genom detta tillvägagångssätt har risken för bias och 

feltolkningar av data eller metodlitteratur minskats och trovärdigheten stärkts. Analysen 

genomfördes i små steg och var en upprepande process, där författarna gick fram och tillbaka i 

de olika stegen samt till originalartiklarna för att säkerställa sitt resultat, metoden för analysen 

följde Whittmore och Knafls (2005) metodbeskrivning. Efter extraktionen av textenheter var det 

första steget att översätta dem från engelska till svenska, detta beskriver inte Whittemore och 

Knafl (2005). Översättningen kan ha medfört språkliga fel. Författarna har dock goda kunskaper 

i engelska och delar av översättningen granskades av kurskamrater och handledare på 

seminarium vilket innebär att risken för språkliga fel är liten. Översättningen till författarnas 

modersmål ledde till att textenheterna lättare kunde kondenseras och kärnan i dem hittas. Detta 

minskade även risken för felaktiga tolkningar av data.  

Under studiens genomförande har seminarium hållits där studiens olika delar granskats av 

handledare och övriga kursdeltagare. Författarna har även fått handledning under studien. Detta 

har lett till feedback och förbättringsförslag till studien. Genom detta har trovärdigheten ökat.  

Slutsatskvaliteten beskriver Polit och Beck (2012, s. 625) som ett övergripande mått för att 

utvärdera kvaliteten på slutsatser och tolkningar hos studier med integrerad metod. 

Slutsatskvaliteten utvärderar trovärdigheten och noggrannheten hos de dragna slutsatserna. 

Författarna har i denna studie säkerställt slutsatskvaliteten genom att visa transparens i 

analysprocessen och följt vedertagen metodlitteratur vilket lett fram till de slutsatser som dragits.  

Slutsatsöverförbarhet beskriver Polit och Beck (2012, s. 625) som en paraplyterm som innefattar 

validitet och överförbarhet. Slutsatsöverförbarheten mäter i vilken grad en studies slutsatser kan 

överföras till andra liknande kontext. Författarna i denna studie har säkerställt 

slutsatsöverförbarheten genom den litteratursökning och det urval som har gjorts. Även den 

systematik, de diskussioner som förts mellan författarna under studiens gång och strävan efter 

objektivitet hos författarna har stärkt denna studies slutsatsöverförbarhet.  

Slutsats 
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Resultatet i denna studie visar att omvårdnadsinterventioner utförda av sjuksköterskor kan lindra 

patienters ångest. Dessa omvårdnadsinterventioner kan minska både de psykologiska och 

fysiologiska faktorerna på ångest. Diskussionen i denna studie har fört ett resonemang kring hur 

det kan finnas relationer mellan ångest och de olika komponenterna i KASAM. Med detta 

resonemang kan det tänkas att genom att minska ångesten kan KASAM stärkas och patienter 

uppleva en bättre hälsa. Resultatet i denna studie kan leda till att sjuksköterskornas 

kunskapsbank över omvårdnadsinterventioner för patienter med ångest breddas vilket kan leda 

till att en omvårdnadsintervention sätts in snabbt och patientens lidande kan minskas. Vidare 

forskning om interventioner inom detta ämne kan leda till att sjuksköterskors kunskap om olika 

interventioner att använda för patienter med ångest ökar. Detta kan leda till att patienters ångest 

kan lindras snabbare och läkemedelsanvändning kan minska, vilket i sin tur leder till minskat 

lidande för patienten. Ett område som identifierades under studien och författarna upplever som 

viktigt att bedriva forskning kring är om och hur sjuksköterskornas fysiska närvaro påverkade 

patienternas ångest. Resultatet i denna studie indikerar att ytterligare forskning som studerar 

relation mellan ångestens orsak och uttryck och den omvårdnadsintervention som används skulle 

kunna möjliggöra att rätt omvårdnadsintervention snabbt används för rätt patient. 
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