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Abstrakt  
Bakgrund: Det är vanligt att patienter känner oro för att genomgå en 
operation. Bristfällig information kan skapa oro och känslan av att inte vara 
förberedd. Standardiserade metoden för att ge preoperativ information visar 
sig ha brister. Existerande forskning kring multimedia visar positiva effekter 
gällande patienters kunskap/förståelse, oro och förberedelse men det finns 
ingen överblick över befintliga studier utförda på området. Syftet med denna 
studie är att studera hur preoperativ information i form av multimedia kan 
påverka patienters grad av kunskap/förståelse, förberedelse och oro i den 
perioperativa perioden. Metod: Systematisk litteraturstudie med kvantitativ 
ansats. Datainsamlingen utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. 
Urvalsprocessen utgick från modellen PICO. Kvalitetsgranskning utfördes, 
16 artiklar inkluderades, varav 14 RCT-studier. Analysen bestod av att 
syntetisera och summera data. Resultat: Mer än hälften av deltagarna (53%) 
i interventionsgruppen skattade ingen signifikant skillnad gällande oro 
jämfört med kontrollgruppen. Majoriteten av deltagarna i 
interventionsgruppen (87%) hade signifikant mer kunskap/förståelse jämfört 
kontrollgruppen. Gällande förberedelse kände 57% av deltagarna i 
interventionsgruppen sig signifikant mer förberedda jämfört med 
kontrollgruppen. Konklusion: Multimedia är ett effektivare verktyg för att 
öka patienters kunskap/förståelse och förberedelse jämfört med 
standardiserad vård. Multimedia är dock inte mer effektivt än standardiserad 
metod för att minska patienters oro. Författarna föreslår att individuellt 
anpassad preoperativ information kombinerat med multimedia kan tillämpas 
för patienter som ska genom en operation för att minska lidandet. Det finns 
behov av fortsatt forskning inom området.  
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Abstract  
 
Background: Patients undergoing surgery often experience feeling of 
anxiety. Lack of information is a common cause of anxiety and also 
provokes a feeling of not being prepared. The way patients are informed 
preoperatively today has clear flaws. There are studies showing benefits 
regarding patients’ level of knowledge/understanding, anxiety and 
preparedness before surgery when multimedia is used preoperatively. 
Reviews on the subject are lacking. Aim: To study how preoperative 
information given through multimedia can impact the level of 
knowledge/understanding, anxiety and feeling of preparedness among 
patients undergoing surgery. Methods: Quantitative review article. The 
databases Pubmed and Cinahl were used. The PICO-model was used for 
article selection. 16 articles were included, 14 of them were RCTs. The 
analysis consisted of synthesizing and summarizing the findings. Results: 
More than half (53%) of the patients in the intervention group did not score 
any significant change in level of anxiety compared to control. The majority 
(87%) of the patients in the intervention group had significantly better 
knowledge/understanding compared to control. Regarding feeling of 
preparedness, 57% of the patients in the intervention group feel significantly 
more prepared compared to control. Conclusions: Multimedia as a tool is 
more effective in providing patients undergoing surgery with 
knowledge/understanding and preparedness compared to standard care. 
Multimedia is not better at reducing anxiety compared to standard care. The 
authors suggest that tailored preoperative information combined with 
multimedia should be used for patients undergoing surgery. Further research 
is needed within the field. 
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Inledning 
Kirurgisk vård är en vanlig behandlingsmetod, varje dag genomgår många patienter en 
operation i syfte att återfå hälsa. För en del patienter är det första gången de opereras medan 
andra har genomgått operationer tidigare. Att genomgå en operation kan för patienter vara en 
stor händelse i livet som kan framkalla känslor av kontrollförlust, rädsla och oro (Pulkkinen, 
Junttila, Lindwall, 2016). Det är vanligt att rädslan är riktad mot det kirurgiska ingreppet och 
anestesin, även miljön på operationsavdelningar är högteknologisk och komplex vilket kan 
upplevas som skrämmande för patienter (Griffin, 2013; Pulkkinen, et al., 2016; Costa, 2001). 
Författarna har en liten erfarenhet av operationssjukvård men har redan efter en kort tid 
noterat att det är vanligt förekommande att patienter är oroliga inför operationer samt att det 
är svårt för den perioperativa sjuksköterskan att kunna lindra oron i det korta mötet. Därmed 
har författarna förstått vikten av att tidigt försöka lindra patienters oro. Information har visat 
sig vara en nyckel för att öka patienters kunskap, förberedelse samt minska oro (Tingström, 
2011; Spadling, 2003). Det finns dock ännu inget optimalt sätt att förmedla preoperativ 
information till patienter (Pritchard, 2011; Leinonen, Leino-kirpi, Ståhlberg & Lertola, 2001). 
Att ge preoperativ information muntligt och skriftligt är idag den vanligaste metoden 
(Fitzpatrick & Hyde, 2005). Allteftersom tekniken utvecklas och patienters efterfrågan på 
lättillgänglig och mer information ökar finns ett behov av att ifrågasätta den idag vanligaste 
metoden för informationsöverföring (Wiljer & Catton, 2003). Ett annat sätt för att förmedla 
preoperativ information är att använda multimedia, kan detta vara ett mer optimalt sätt att ge 
information till patienter?  

Bakgrund 
Kirurgisk vård har varit en viktig del av vården i århundraden världen över. Incidensen av 
hjärt-och kärlsjukdomar, traumatiska skador och cancer fortsätter att stiga, vilket i sin tur 
leder till att behovet av kirurgisk behandling kommer fortsätta att öka (WHO, 2009). Redan 
idag utförs ett stort antal operationer, under år 2016 utfördes cirka 2,9 miljoner operationer 
inom sluten- och öppenvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Inom perioperativ 
omvårdnad utövas vård i den perioperativa perioden av ett operationsteam. Den perioperativa 
sjuksköterskan ingår i detta team och har det primära ansvaret för omvårdnaden av patienten 
som genomgår en operation (Tollerud, Botsford, Hogland, Price, Sawyer & Bradley, 1985).  

Perioperativ omvårdnad  
Den perioperativa perioden innehåller tre faser: pre, intra-och postoperativ fas. Omvårdnaden 
syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa samt stödja vid pågående sjukdom. Inom 
perioperativ omvårdnad bör medlidande finnas för patientens kirurgiska upplevelse. Vården 
ska innefatta kontinuitet och vara designad för att möta individuella behov genom 
omvårdnadsprocessen (Tollerud et al., 1985; svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Under den preoperativa fasen, som omfattar tiden innan operationen, samlar den perioperativa 
sjuksköterskan in information från patienten under ett preoperativt samtal, därefter utarbetas 
en omvårdnadsplan. Information och undervisning förmedlas till patienten samt närstående. 
Patienten ska informeras bland annat om de olika faserna inom perioperativ omvårdnad samt 
om vad som kan förväntas (Tollerud et al., 1985; svensk sjuksköterskeförening, 2011). Den 
intraoperativa fasen innebär tiden under operationen, i denna fas ansvarar den perioperativa 
sjuksköterskan för positionering av patienten och att bevara aseptiken under operationen. En 
viktig uppgift är att bemöta patienter som känner sig oroliga i den intraoperativa fasen, detta 



 

kan tillgodoses genom närhet och emotionellt stöd samt information. I den postoperativa 
fasen, som innefattar tiden efter operationen, utvärderas den utförda omvårdnaden. Det 
övergripande målet för den perioperativa omvårdnaden är att patienter ska få en bra 
upplevelse av den perioperativa perioden (Tollerud et al., 1985; svensk sjuksköterskeförening, 
2011; Kelvered, Öhlén, Åkesdotter Gustavsson, 2012).  

Oro inför att genomgå en operation 
Patienter som ska genomgå en operation kan uppleva miljön i operationssalen främmande och 
skrämmande (Griffin, 2013; Kelvered et al., 2012; Spadling, 2003). Många patienter känner 
oro perioperativt relaterat till det kirurgiska ingreppet (Feuchtinger, Burbaum, Heilmann, 
Imbery, Siepe, Stotz, Fritzsche, & Beyersdorf, 2014; Pulkkinen et al., 2016). Det är även 
vanligt förkommande att patienter känner oro inför anestesin (Bengtsson, Johansson & 
Englund, 2016; Costa, 2001; Carr, Brockbank, Allen, & Strike, 2006). Det visar sig att väntan 
inför att genomgå en operation kan vara ett orosmoment för patienter (Svensson, Nilsson & 
Svantesson, 2016; Carr et al., 2006). Patienter kan också uppleva oro relaterat till känslan av 
kontrollförlust (Svensson, et al., 2016; Pulkkinen et al., 2016; Bengtsson et al., 2016). Oro 
kan framkallas hos patienter till följd av att de inte känner sig tillräckligt förberedda inför 
operationer (Carr et al., 2006). 

Otillräcklig förberedelse och bristfällig information  
Att vara förberedd inför en operation är viktigt för patienter. Dock visar två studier att 
minoriteten av patienter inte känner sig förberedda inför att genomgå en operation (Zubaidah 
Mordiffi, Peng Tan & KinWong, 2003; Kenton, Pham, Mueller, & Brubaker, 2007). En orsak 
till att patienter inte känner sig förberedda kan vara bristfällig information (Costa, 2001). 
Enligt Svensson et al., (2016) framkommer det att patienter som inte erhåller tillräckligt med 
information också känner sig oroliga. Att inte veta vad som väntar kan även det skapa oro 
(Spadling, 2003). Ett antal studier påvisar att ovisshet gällande det perioperativa förloppet 
bidrar till att patienter inte heller känner sig förberedda inför operationen (Greenslade, Elliott, 
Mandville-Anstey, 2010; Carr et al., 2006; Svensson et al., 2016; Feuchtinger et al., 2014; 
Pulkkinen et al., 2016). Brist på information skapar inte bara oro och en känsla av att inte vara 
förberedd hos patienter, resultatet blir också att patienter inte känner sig delaktiga i vården 
(Lithner & Zilling, 2000; Svensson et al., 2016). För att patienten ska känna sig delaktig 
behöver han eller hon ha kunskap om sin vård. Patienter som inte erhåller tillräckligt med 
information kan istället använda internet för att få kunskap (Greenslade et al, 2010), något 
som kan leda till missvisande, felaktig och förvirrande information (Pritchard, 2011).   

Patienters behov av mer information 
Patienter anser att de inte får tillräckligt med information samt att informationen inte är 
tillräckligt tydlig (Leinonen, et al., 2001; Sayin & Aksoy, 2012). Att inte få tillräckligt med 
information är relaterat till missnöje hos patienter (Mcgaughey, 2004). Patienter önskar att få 
mer detaljerad information kring den intraoperativa perioden (Sayin & Aksoy, 2012) och det 
kirurgiska ingreppet (Zubaidah Mordiffi et al., 2003; Forsberg, Vikman, Wälivaara & 
Engström, 2014; Costa, 2001; Soever, MacKay, Saryeddine, Davis, Flannery, Jaglal, Levy & 
Mahomed, 2010) samt att få en bild över vad som kan förväntas (Forsberg, et al., 2014). Det 
finns dock olikheter gällande informationsbehoven, en del patienter önskar detaljerad och 
djup information medan andra blir mer orolig av för detaljerad information (Svensson et al., 
2016; Forsberg et al., 2014). Enligt Andersson, Otterström-Rydberg & Karlsson (2014) har 
människan olika behov och önskemål om informationen som ges och därför bör man ta 
hänsyn till detta. Den perioperativa vården behöver därför kvalitetsförbättringar vad gäller 
information och sättet det förmedlas (Forsberg et al., 2014). 



 

Patientens rätt att erhålla information 
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har patienter rätt till att få information om sin sjukdom 
och vård. Det är vårdpersonalens skyldighet att ge information för att patienter ska få en insikt 
om förberedelser, tillstånd, behandlingar som väntar samt eventuella biverkningar och risker 
som kan förekomma. Preoperativ information bör innehålla detaljer kring anestesin, 
kirurgiska ingreppet, intraoperativ omvårdnad samt postoperativ återhämtning (Zambouri, 
2007). Informationsöverföring ses dock endast som ett verktyg för att patienten ska få 
kunskap. För att informationen ska kunna bli kunskap behöver den vara relevant och 
förmedlas på rätt sätt (Eldh, 2011).	En viktig komponent i det preoperativa samtalet är att 
säkra sig om att patienten har förstått informationen rätt gällande sitt tillstånd, behandling, 
eventuella komplikationer samt fördelar med behandlingen. Detta har dock inte visat sig 
uppfyllas fullt ut (Hutson & Blaha, 1991). För att informationen ska förstås krävs det att 
patienten bearbetar den. När informationen har bearbetats övergår den till kunskap 
(Tingström, 2011). Patienters uppfattning om vårdkvalitet samt livskvalitet är också associerat 
med vårdpersonalens förmåga att ge information (Larson, Nelson, Gustafson & Batalden, 
1996). Hög arbetsbelastning kan dock leda till att sjukvårdspersonalen upplever att de inte kan 
avsätta tillräckligt med tid till att informera patienter (Lithner & Zilling, 2000; Bengtsson et 
al., 2016; Sayin & Aksoy, 2012). Detta indikerar att det finns ett behov av att förnya och hitta 
ett mer effektivt sätt att förmedla information (Lithner & Zilling, 2000).  

Preoperativ informationsöverföring 
För att förmedla information finns olika metoder, det standardiserade sättet att ge information 
sker muntligt och kan kompletteras med skriftlig information (Fitzpatrick & Hyde, 2005). 
Patienter kan dock ha svårt att komma ihåg den muntliga informationen, det har visat sig att 
patienter endast kommer ihåg 30-40% av innehållet (Pritchard, 2011; Morgan & Schwab, 
1986). Informationsbroschyrer kan dock öka kunskapen signifikant hos patienter jämfört om 
de enbart erhåller muntlig information (Piredda, Biagioli, Giannarelli, Incletoni, Grieco, 
Carassiti, Marinis, & De Marinis, 2016; Eschalier, Descamps, Pereira, Vaillant-Roussel, 
Girard, Boisgard & Coundeyre, 2017). Preoperativ patientutbildning visar sig också ha positiv 
inverkan, det ökar patienters känsla av att vara förberedd (Spadling, 2003; Conradsen, 
Gjerseth & Kvangarsnes, 2016).  

En annan metod för informationsöverföring är via multimedia. Multimedia beskrivs som en 
blandning mellan text, ljud, animering, grafik och videosekvenser (Karolinska institutet). 
Multimedia kan användas som ett tillägg till det standardiserade sättet att ge preoperativ 
information. Denna kombination har ett mer omfattande syfte att ge patienter kunskap och 
kan därmed motsvara en form av patientutbildning (Willhelm, Gillen, Wirnhier, Kranzfelder, 
Schneider, Schmidt, Friess & Feussner, 2009). I en studie där patienter fick preoperativ 
information i form av multimedia tillsammans med verbal information, visar resultatet att 
patienterna känner sig mer förberedda inför operationen och deras nivå av oro minskar. Enligt 
patienterna beror det på en förståelse över vad de kan förvänta sig, vilket bidrar till bättre 
förberedelse samt minskad oro (Spadling, 2003). Ytterligare en studie av Parker (2005) 
styrker detta, som visar att patienter som fick ta del av preoperativ information med 
multimedia får signifikant mer kunskap gällande den perioperativa processen, vilket bidrar till 
att de får en bättre förståelse för händelserna och känner sig mindre oroliga genom det 
perioperativa förloppet (Parker, 2005). 

Teoretisk referensram 
I denna studie belyses det centrala vårdvetenskapliga begreppet lidande. Studien betraktas 
också utifrån Aaron Antonowskys (1991) vårdvetenskapliga omvårdnadsteori KASAM. I 



 

resultatdiskussionen använder författarna det centrala begreppet och omvårdnadsteorin som 
en utgångspunkt.  

Känsla av sammanhang - KASAM 
Det humanistiska perspektivet innehåller det salutogenetiska synsättet där hälsa och ohälsa 
beskrivs som individens förmåga och kraft att bekämpa olika slags stressorer samt alla 
underliggande faktorer. När en individ ställs inför en stressor, exempelvis i sammanhanget att 
vara sjuk och behöva genomgå en operation, skapas ett spänningstillstånd som därmed måste 
hanteras på något vis. Beroende på hur detta hanteras kan det resultera i hälsa eller ohälsa. 
KASAM är en holistisk modell inom det humanistiska perspektivet, hälsa framstår som 
känslan av sammanhang. Inom KASAM finns tre delbegrepp som innefattar hanterbarhet, 
meningsfullhet samt begriplighet. Det sistnämnda begreppet begriplighet utgör kärnan och 
syftar till vilken grad individen upplever att yttre och inre stimuli är begripliga, strukturerade 
och förutsägbara. Detta kan beskrivas som att om en individ har hög begriplighet finns 
förväntning att de stimuli som väntar i framtiden är förutsägbara (Antonowsky, 1991). Om det 
skulle uppstå oväntade stimuli skulle en individ med hög grad av begriplighet kunna finna en 
förklaring till detta. Hanterbarhet innebär till vilken grad individen upplever sig ha resurser 
för att möta de krav som kan ställas av stimuli. Det tredje delbegreppet meningsfullhet 
handlar om att delta i olika processer som därmed bildar individens dagliga erfarenheter samt 
öde, detta kan ses som en motivationskomponent. När en individ känner stark meningsfullhet 
finns också delar av livet som motiverar och engagerar individen. Begreppet handlar alltså om 
i hur stor utsträckning individen känner att livet har en känslomässig innebörd och till vilken 
grad de krav som ställs under livet är värda att engagera sig i. Antonowsky (1991) menar att 
de med låg KASAM har svårare att inta ett adaptivt beteende när individen ställs inför akut 
stress. Medan en individ med hög KASAM har lättare att närma sig nya utmaningar och väljer 
allt oftare de resurser som finns mer rationellt. Dessa individer kan därmed möta motgångar 
och svårigheter bättre (Antonowsky, 1991).  

KASAM i perioperativt sammahang 
Utifrån det Antonowsky (1991) menar skulle man kunna tänka sig att en individ som fått 
tillräckligt med information känner situationen mer begriplig och därmed har lättare att möta 
nya utmaningar som exempelvis att genomgå en operation. När patienter inte erhåller 
tillräckligt med information kring operationen ställs de inför det okända vilket kan innebära 
att patienter med låg KASAM får det svårare att hantera situationen. Detta stämmer överens 
med vad Langius- Eklöf (2009) menar, för att stärka patientens begriplighet krävs att kunskap 
förmedlas samt att upprepande och tydlig information ges. Hanterbarhet kan frambringas 
genom att den perioperativa sjuksköterskan tillhandahåller resurser som ger stöd åt patienten 
för att kunna vara delaktig. Meningsfullhet kan skapas genom motivation och att den 
perioperativa sjuksköterskan visar en vilja att vårda. Genom patientutbildning finns möjlighet 
för patienter att få tillfälligt ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Langius-
Eklöf, 2009). 

Lidande 
Lidande är en subjektiv upplevelse hos människan som innebär ett fysiskt, emotionellt, 
andligt eller existentiellt lidande. Upplevelser eller symtom på lidande kan vara ångest, oro, 
rastlöshet, förlust av kontroll, sorg och saknad. Orsak till lidande kan exempelvis vara 
allvarlig sjukdom, en stor förändring i livet såsom att behöva genomgå en operation (Arman, 
2017). Ångest eller oro är en normal reaktion vid spänning inför en situation som ger en 
känsla av obehag eller rädsla. Obehag och rädsla inför något beror ofta på individens tidigare 
erfarenheter. Individer kan inneha erfarenheter av dåliga upplevelser som gör att en händelse 
eller situation förknippas med obehag eller rädsla. Om patienten inte har någon tidigare 



 

erfarenhet kan det okända oftast upplevas skrämmande och ge känslor av förlust av kontroll 
(Skärsäter, 2011). Patienter som ska genomgå en operation upplever ofta oro på grund av att 
de inte känner sig förberedda, därmed kan lidande uppstå (Zubaidah Mordiffi, et al., 2003; 
Costa, 2001). 

Problemformulering 
Kirurgisk vård är en vanligt förekommande behandlingsmetod inom sjukvården, varje år 
utförs miljontals operationer i Sverige. Trots detta visar många studier att patienter inte 
känner sig förberedda inför operationer. En vanlig anledning är bristfällig information som i 
sin tur kan leda till onödig oro och stress, därmed uppstår ett lidande för patienter. Patienter 
önskar mer och tydligare information preoperativt. Detta pekar på behovet av att hitta ett mer 
optimalt sätt att förmedla information som är tydlig och detaljerad. Det är vårdpersonalens 
skyldighet att ge adekvat information till patienter enligt patientlagen. Den perioperativa 
sjuksköterskan har därför ett ansvar att se till att patienten har fått den information som 
behövs. Patienter kan dock ha svårt att komma ihåg den information som ges, speciellt om 
den enbart ges muntligt då patienterna endast kommer ihåg en liten andel av det som sagts. 
Informationsbroschyrer samt olika slags preoperativa utbildningar visar sig öka patienters 
kunskap och förberedelser inför operationer samt minskar deras oro. Existerande forskning 
kring preoperativ information med multimedia visar också på positiva effekter men det finns 
ingen överblick över befintliga studier utförda på de tre områdena kunskap/förståelse, 
förberedelse och oro. Därför är det viktigt att samla ihop nuvarande evidens och därmed mäta 
samt skaffa en översiktlig bild gällande effekten av preoperativ information med multimedia 
för patienter. Hypotesen är att preoperativ information i form av multimedia kan bidra till att 
patienter får mer kunskap/förståelse, känner sig bättre förberedda samt får minskad oro. Detta 
genom att de erhåller mer detaljerad information och därmed kan skapa en bild över hur den 
perioperativa perioden kommer att se ut. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur preoperativ information i form av multimedia kan 
påverka patienters grad av kunskap/förståelse, förberedelse och oro i den perioperativa 
perioden. 

Metod 

Design 
Studiedesignen är en systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats. En kvantitativ ansats 
valdes eftersom det var mest lämpligt för att besvara studiens kvantitativa syfte. Inom 
forskning studeras verkligenheten utifrån olika perspektiv. En kvantitativ studie har ofta en 
positivistisk grund. Inom positivism försöker forskaren hitta det generella och allmängiltiga 
(Forsberg & Wengström, 2015). Man eftersträvar objektiv forskning som är fri från bias. 
Denna studie bygger också på deduktion vilket innebär att det finns ett antagande om 
verkligheten (Polit & Beck, 2012).  

Det finns flera studier som undersöker effekten av preoperativ information i form av 
multimedia, men det finns ingen överblick över flertalet studier utförda på områdena 
kunskap/förståelse, förberedelse och oro. Därför valdes en systematisk litteraturstudie för att 
genomföra en sammanvägning av studiernas resultat, därmed kan en slutsats tas fram som 
grundas på det nuvarande forskningsläget. Designen innefattar en summering av evidens för 
ett forskningsproblem som ligger därför till grund för slutledningen i denna studie. 



 

Huvudstegen i en systematisk litteraturstudie innefattar att formulera en forskningsfråga, 
utforma en sökstrategi, utföra sökningar för att samla in relevanta källor, kritiskt granska 
studier samt analysera samlad information och utföra en skriven syntes (Polit & Beck, 2012). 

Författarna ansåg att det var möjligt att genomföra en studie med denna design eftersom det 
finns ett stort och brett underlag på forskning som studerar preoperativ information med 
multimedia. Polit och Beck (2012) menar på att om det finns otillräckligt med forskning på 
området är det inte lämpligt att genomföra en systematisk litteraturstudie. 

Urval & datainsamling  
Systematisk artikelsökning utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Dessa databaser anses 
relevanta eftersom de berör områden inom omvårdnad som är huvudämnet i denna 
litteraturstudie. De erbjuder också ett stort utbud av material från olika tidskrifter. En annan 
fördel med databaserna är att alla i hela världen kan få åtkomst till artiklarna. Dessa databaser 
är också rekommenderade för sjuksköterskor (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var 
följande: studier med deltagare över 18 år, studier skrivna på engelska, publicerade studier 
som är peer reviewed samt att de skulle vara publicerade mellan årtalen 2007-2018. Artiklar 
exkluderades som innefattade akuta operationer, enbart inriktning på anestesi samt fallstudier 
eftersom urvalet inte är representativt för en större population.  

För att inte jämföra olika resultat med varandra, exempelvis två olika slags interventioner, 
krävs en adekvat forskningsfråga. I en litteraturstudie är det en fördel om forskningsfrågan är 
specifik för att inte få ett för omfattande resultat. Genom att svara på en klinisk fråga skapas 
möjlighet att på ett effektivare sätt söka litteratur för samla in den information som behövs 
(Polit & Beck, 2012). Således definierades en klinisk forskningsfråga enligt PICO för att göra 
ett systematiskt urval. Innebörden av PICO består av population, intervention, kontrollgrupp 
samt utfallsmått (SBU, 2017).  

Population: Populationen som studerades var patienter skulle genomgå en planerad 
operation. Populationen skulle bestå av både kvinnor och män som var äldre än 18 år.  

Intervention: Interventionen skulle innefatta preoperativ information i form av multimedia 
tillämpad av sjukvården. Multimedia skulle innefatta någon av dessa delar: text, ljud, grafik, 
animeringar eller videosekvenser. Informationen som enbart förmedlades via multimedia till 
deltagarna skulle minst motsvara innehållet som ges i standardiserad preoperativ information. 
Multimedia kunde också ges som ett komplement till standardiserade sättet att ge information, 
interventionen skulle då innehålla några av dessa punkter: information kring 
operationsingreppet, anestesi, perioperativ omvårdnad, postoperativ återhämtning samt 
beskrivning av miljöer.  

Kontrollgrupp (Control): Kontrollgruppen innefattade patienter som enbart fick 
standardiserad preoperativ information som förmedlades muntligt och i vissa fall via skrift 
som komplement. 

Utfallsmått (Outcome): Författarna undersökte om det blev någon skillnad gällande 
patienternas oro i den perioperativa perioden med hjälp av multimedia. Författarna undersökte 
också om det fanns någon skillnad gällande kunskap/förståelse och hur förberedda patienter 
kände sig i den perioperativa perioden med hjälp av multimedia. Detta skulle mätas genom 
kvantitativa mätningar i form av frågeformulär.  



 

Klinisk forskningsfråga: För patienter som har genomgått en planerad operation, gjorde 
multimedia någon skillnad med avseende på patienters nivå av kunskap/förståelse, hur 
förberedda de kände sig samt hur deras grad av oro påverkades? 

Relevanta sökord användes i de två databaserna som därefter presenteras i tabeller, se bilaga 
1. De flesta sökord som användes var Mesh-termer och CINAHL headings, men även 
fritextord användes. Att använda sig av Mesh-termer och CINAHL headings innebär ett mer 
konsekvent sätt att inhämta information eftersom det kan finnas olika termer för samma 
begrepp (Polit & Beck, 2012). Fritextorden användes för att utvidga sökningen. Relevanta 
sökord sorterades i block efter likheter därefter kombinerades varje enskild sökord i blocken 
med booleska termen OR, därefter kombinerades de olika blocken med booleska termen 
AND, se figur 1 och 2. Sökningarna baserades på den kliniska frågan utifrån PICO för att få 
mer specifika sökningar. I Pubmed begränsades sökningarna med engelskt språk och från 
årtalen 2007-01-01-2018-12-31. I Cinahl innefattade begränsningarna peer reviewed, engelskt 
språk och publicerade mellan 2007-01-01-2018-12-31. Författarna eftersträvade att 
sökningarna i de två databaserna skulle bli så lika som möjligt. Dock skiljer sig 
sökstrategierna mellan de två databaserna. Sökträffarna presenteras i bilaga 2. 

Urvalsprocessen innefattade att selektera ut artiklar som berörde syftet utifrån PICO. Första 
steget var att läsa artiklarnas titel. Nästa steg var att läsa abstrakten, därefter lästes hela 
innehållet i de artiklar som bedömdes ha ett abstrakt som var passande till syftet enligt PICO. 
Artiklarnas innehåll jämfördes mot författarnas syfte samt bedömdes enligt de valda 
inklusions- och exklusionskriterierna. Totalt gick 25 artiklar vidare till granskning. Innan 
granskning utfördes kontrollerades om artiklarna var peer reviewed genom databasen Ulrich 
web. Granskningsprocessen innefattade att kritiskt granska de utvalda artiklarna med hjälp av 
en granskningsmall från Forsberg & Wengström (2003) samt SBU (2014), se bilaga 3. För att 
bestämma kvaliteten på artiklarnas utgick författarna från kriterier för kvalitetsgranskning av 
Forsberg & Wengström (2015) samt SBU (2014) kommentarer till granskningsmallen. 
Urvalsprocessen genomfördes av författarna var för sig, men beslut diskuterades mellan 
författarna om artiklarna skulle ingå i studiens resultat. De artiklar som exkluderades 
redovisas i en figur tillsammans med en beskrivning för orsak till bortfallen, se figur 3. Totalt 
gick 16 artiklar vidare för analys. Urvalsprocessen presenteras i bilaga 2.   



 

Figur 1. Kombinerade sökord Pubmed 
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Figur 2. Kombinerade sökord Cinahl 
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Figur 3. Flödesschema över bortfall 
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Analys   

Efter granskning inleddes analysen av de inkluderade artiklarna, detta utfördes av författarna 
tillsammans. Under första steget i analysprocessen presenterades detaljer i varje enskild studie 
gällande syfte, studiedesign, population, interventions-och kontrollgrupp, datainsamling, 
analys, resultat, studiekvalitet och bevisvärde. Detta presenteras i en matris, se bilaga 4 
(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Detta utfördes för att ge en överblick över studierna.  

Analysförfarandet bestod i att dela upp den utvunna datan i mindre delar för att därefter kunna 
sätta ihop dessa på ett nytt vis (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna inledde analysen 
med att skapa kategorier utefter syftets tre områden oro, kunskap/förståelse samt 
förberedelse. Därefter sorterades artiklarna under dessa kategorier utifrån vilka variabler de 
mätte. En del studier mätte en eller flera av variablerna. Gällande variabeln oro mätte 15 
studier detta, för variabeln kunskap/förståelse finns åtta stycken artiklar som mätte variabeln 
och för den resterande variabeln förberedelse finns tre artiklar som mätte detta.  

Enligt Bettany-Saltikov & McSherry (2016) handlar analysprocessen om att identifiera 
trender, gruppera data som är liknande samt transformera data från nummer till procent. 



 

Därför har författarna tittat på varje enskild artikel under respektive kategori. De områden 
som analyserades för varje enskild artikel innefattade deltagarkaraktäristiska, studiedesign, 
typ av intervention, antal gånger deltagarna tog del av interventionen, när de olika 
mättillfällena inträffade samt vilken operation deltagarna genomgått, detta för att inte jämföra 
äpplen och päron. Efter att ha extraherat denna typ av data från varje artikel summerades och 
syntetiserades datan. Medelåldern på deltagarna i varje studie summerades och dividerades 
för att kunna räkna ut den totala medelåldern inom varje kategori, könsfördelningen inom 
varje kategori redovisades också för att ge inblick i vilken typ av population som studerades. 
Kirurgiska ingrepp redovisas också, eftersom det kan tänkas påverka variablerna. Olikheter 
gällande artiklarnas design noterades och därmed redovisas vilka olika designer som finns 
inom varje kategori, detta för att kunna ge en bild över artiklarnas bevisvärde, genom att 
redovisa bevisvärdet kan uppfattning ges hur trovärdigt resultatet är (Forsberg & Wengström, 
2015).  

Huvudresultatet presenteras i hur många deltagare som procentuellt visar en signifikant 
skillnad i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen inom respektive kategori, alla 
inkluderade artiklar hade bestämt en signifikansnivå på p=<0.05. Författarna fann det relevant 
att dela upp artiklarna utefter vilken typ av intervention deltagarna fick ta del av. Likheter 
som återfanns gällande interventionerna innefattade om deltagarna tog del av enbart 
multimedia eller multimedia tillsammans med standardiserad preoperativ information. 
Kontrollgruppens behandling som enbart var standardiserad metod för preoperativ 
information redovisades också. Andelen deltagare som fick ta del av respektive intervention 
redovisades i resultatet samt hur stor andel av deltagarna som fick ta del av interventionen en 
gång eller mer. Detta är i enlighet med vad Bettany-Saltikov & McSherry (2016) beskriver 
som ett steg i analysen. Denna strategi upprepades för varje kategori. Resultaten presenteras i 
tabeller och figurer samt i löpande text som beskriver likheter och olikheter.  

Forskningsetiska överväganden 
Forskning berör två olika etiska krav, dessa är forskningskravet och individskyddskravet. 
Forskningskravet är en etisk princip som innebär att forskning som bedrivs ska vara av hög 
kvalitet med en väsentlig forskningsfråga. Forskningen ska bidra till att tillgängliga kunskaper 
ska utvecklas, fördjupas och metoder ska bli bättre (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 
Linnéuniversitetets regeldokument för etiska riktlinjer på magisternivå behöver denna princip 
inte tillämpas. Dock är det ett krav att individskyddskravet uppfylls. Denna princip innehåller 
icke-skadeprincipen som betyder att individen inte får skadas fysiskt, psykiskt eller att den 
personliga integriteten blir kränkt. De fyra huvudkrav som ingår för att uppfylla individkravet 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom författarna samlar data från redan befintligt forskning 
behövs ingen granskning av en etikkommitté utföras. Etiska överväganden i denna studie 
berörde urvalet och presentationen av resultatet. De valda artiklarna i studien fick inte strida 
mot de etiska principerna eller mot lagen om etisk prövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460). De inkluderade artiklarna skulle redovisa antingen etiska aspekter 
gällande informerat samtycke eller skulle ha fått godkänt av en etisk kommitté. Alla resultat 
skulle presenteras oavsett om de bekräftade eller inte bekräftade hypotesen, då det är oetiskt 
att enbart presentera de artiklar som bekräftar författarnas egna åsikter (Forsberg & 
Wengström, 2015). Författarna värderade också studiens risk-nyttoförhållanden och ansåg att 
nyttan var större än riskerna, detta genom att en systematisk litteraturstudie enbart samlar in 
redan publicerad forskning och bidrar till en överblick av befintlig forskning inom området. 



 

Resultat 
Författarna ville ta reda på effekten av preoperativ information i form av multimedia för 
patienter. Variablerna som undersöktes var patienters grad av oro, kunskap/förståelse samt 
förberedelse i den perioperativa perioden. Totalt analyserades 16 stycken artiklar som sedan 
fördelades under kategorierna oro, kunskap/förståelse samt förberedelse. Gällande patienters 
grad av oro visar resultatet på att majoriteten av deltagarna inte fick minskad oro jämfört med 
kontrollgruppen efter att ha tagit del av multimedia. Både kunskap/förståelse och förberedelse 
ökade signifikant i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Nedan presenteras 
resultatet mer i detalj för varje enskild kategori, detta presenteras i figurer, tabeller samt i 
deskriptiv text.  

Oro 
Kategorin oro inkluderar totalt 15 stycken artiklar. Gällande deltagarnas demografiska 
föreligger en jämn fördelning mellan interventions-och kontrollgrupp, detta presenteras i 
tabell 1. Artiklarnas studiedesign under kategorin oro består mestadels av RCT-studier, 
antalet är 13 stycken. De två resterande artiklarna består av en kvasie-experimentell studie 
och en kohortstudie. 
 
Tabell 1. Demografisk data över deltagarna 
 Interventionsgrupp=754 

N (%) 
Kontrollgrupp=792 
N (%) 

Totalt antal =1546 
N (%) 

Kvinnor 326 (45)* 333 (44)* 659 (44)* 
Män 402 (55)* 430 (56)* 832 (56)* 
Medelålder 57.43 59.20 56.24 
*Artikeln av Yin, Goldsmith, & Gambardella (2015) exkluderas vid presentation av kön eftersom de inte 
redovisar andelen män och kvinnor. Antal deltagare är 55 stycken totalt: interventionsgrupp 26 deltagare och 
kontrollgrupp 29 deltagare. 

 
Signifikant skillnad gällande oro  
Resultatet visar på att nästan hälften av deltagarna i interventionsgruppen, 351 av 754 
deltagare (47%), skattade sig ha signifikant mindre oro jämfört med kontrollgruppen (Wu, 
Chen, Ko, Kuo, Chen, Su & Chang, 2014; Crabtree, Puri, Bell, Bontumasi, Patterson, Kreisel, 
Krupnick & Meyers, 2012; Yin et al., 2015; Rigatelli, Magro, Ferro, Bedendo, Cominato, 
Mantovan, Oliva, Giordan, Dell'Avvocata & Cardaioli, 2009; Sørlie, Busund, Sexton, Sexton 
& Sørlie, 2007; Ruffinengo, Versino, & Renga, 2009; Zarei, Valiee, Nouri, Khosravi & Fathi, 
2018).  

 
Ingen signifikant skillnad gällande oro 
Majoriteten av deltagarna i interventionsgruppen, 403 av 754 deltagare (53%), kände inte 
signifikant mindre oro jämfört med kontrollgrupp (Huber, Ihrig, Yass, Bruckner, 
Peters, Huber, Konyango, Lozankovski, Stredele, Moll, Schneider, Pahernik & Hohenfellner, 
2013; Tou, Tou, Mah, Karatassas & Hewett, 2013; Heller, Parker, Youssef & Miller, 2008; 
Wysocki, Mituś, Komorowski & Karolewski, 2016; Kekecs, Jakubovits, Varga & Gombos, 
2013; Cornoiu, Beischer, Donnan, Graves & de Steiger, 2010; Tipotsch-Maca, Varsits, Ginzel 
& Vecsei-Marlovits, 2016; Bollschweiler, Apitzsch, Obliers, Koerfer, Möning, Meyzger & 
Hölscher, 2008).  

 
 
 



 

Figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skillnader och likheter mellan interventioner och mättillfällen 
Bland de deltagare som kände signifikant mindre oro efter interventionen skattade 128 
deltagare (37%) minskad oro preoperativt, 184 deltagare (52%) skattade minskad oro 
postoperativt och 39 deltagare (11%) skattade minskad oro både pre-och postoperativt. 
Skillnader finns gällande vilken typ av intervention deltagarna tog del av. Detta presenteras i 
figur 5. Den vanligaste förekommande interventionen innefattade multimedia tillsammans 
med standardiserad information, totalt fick 501 deltagare (32%) denna kombination medan 
resterande 253 deltagare (17%) i interventionsgruppen fick enbart ta del av multimedia. Bland 
deltagarna som tog del av enbart multimedia kände 89 deltagare (35%) signifikant mindre oro 
jämfört med kontrollgruppen. För deltagarna som tog del av multimedia kombinerat med 
standardiserad preoperativ information, kände 262 deltagare (52%) signifikant mindre oro. 
Kontrollgruppen består av 51% av totala antalet deltagare och erhöll enbart standardiserad 
preoperativ information. 

Figur 5. 

 
 
En annan skillnad återfinns gällande interventionerna, detta handlar om hur många gånger 
deltagarna fick ta del av själva interventionen. Majoriteten av deltagarna 583 stycken (77%) 
fick ta del av interventionen enbart en gång, av dessa 583 deltagare skattade 51% signifikant 
mindre oro. Andel deltagare som fick ta del av interventionen fler än en gång är 23% vilket 
innebär 171 deltagare. Av dessa 171 skattade 35% signifikant mindre oro.  
 
 
 

Figur 4. Andelen 
deltagare i 
interventionsgruppen som 
antingen har signifikant 
mindre oro eller inte har 
signifikant mindre oro 
jämfört med 
kontrollgruppen Antal 
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Figur 5. Presenterar 
andel deltagare för 
vilken typ av 
behandling de erhållit.  

Totalt antal deltagare: 
n=1546. 



 

Kirurgiska ingrepp 
Bland deltagarna som hade signifikant mindre oro, genomgick deltagarna ortopedisk kirurgi 
eller thoraxkirurgi. Majoriteten av alla deltagare hade genomgått thoraxkirurgi. Se figur 6.  
 
Figur 6. Typ av operationer under kategorin oro.  

 
 

Kunskap/förståelse 
Under kategorin kunskap/förståelse inkluderas totalt åtta artiklar. Gällande deltagarnas 
demografiska föreligger en jämn fördelning mellan interventions-och kontrollgrupp, detta 
presenteras i tabell 2. Alla studier är RCT-studier under denna kategori. 
 
Tabell 2. Demografisk data över deltagarna 
 Interventionsgrupp=355 

(48) 
N (%) 

Kontrollgrupp=385 
(52) 
N (%) 

Totalt antal =740 
N (%) 

Kvinnor 173 (53)*  173(49)* 348 (51)* 
Män 156 (47)* 183 (51)* 337 (49)* 
Medelålder 57.43 59.20 55.06 
*Artikeln av Yin et al., (2015) exkluderas vid presentation av kön eftersom de inte redovisar andelen män och 
kvinnor. Antal deltagare är 55 stycken totalt: interventionsgrupp 26 deltagare och kontrollgrupp 29 deltagare. 

Signifikant skillnad gällande kunskap/förståelse 
Resultatet visar att 310 av 355 deltagare (87%) i interventionsgruppen hade signifikant högre 
grad av kunskap/förståelse jämfört med kontrollgruppen (Bollschweiler et al., 2008; Tipotsch-
Maca et al., 2016; Cornoiu et al., 2010; Yin et al., 2015; Heller et al., 2008; Huber et al., 
2013).  
 
Ingen signifikant skillnad gällande kunskap/förståelse 
Resterande deltagare i interventionsgruppen 45 av 355 deltagare (13%) fick inte signifikant 
högre grad av kunskap/förståelse jämfört med kontrollgruppen (Wysocki et al., 2016; Tou et 
al., 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Fördelning av 
deltagarna i 
interventionsgruppen 
utifrån vilken operation 
de genomgick samt 
vilka som har 
signifikant skillnad 
eller inte. Deltagare i 
interventionsgruppen: 
n=754. 



 

Figur 7. 

 
 
 
Skillnader och likheter mellan interventioner och mättillfällen 
Bland deltagarna som fick signifikant högre grad av kunskap/förståelse skattade 262 deltagare 
(85%) sin kunskapsnivå preoperativt medan 26 deltagare (8%) skattade postoperativt. Både 
pre-och postoperativt skattade 22 deltagare (7%) signifikant högre grad av kunskap/förståelse.  
 
I interventionsgruppen fick 231 deltagare (31%) ta del av multimedia kombinerat med 
standardiserad preoperativ information, av dessa skattade 186 deltagare (81%) sig ha 
signifikant mer kunskap/förståelse än kontrollgruppen. Resterande deltagare, 124 stycken 
(17%) fick enbart multimedia och alla deltagare skattade sig ha signifikant mer 
kunskap/förståelse. Kontrollgruppen utgörs av 52% av totala antalet deltagare. Detta 
presenteras i figur 8. 
 
Figur 8. 

 
 
Majoriteten av deltagarna, 273 stycken (77%), fick ta del av interventionen enbart en gång, 
varav 244 deltagare (89%) skattade sig ha signifikant mer kunskap än kontrollgruppen. Andel 
deltagare som fick ta del av interventionen fler än en gång är 23% vilket innebär 82 deltagare. 
Av dessa 82 deltagare skattade 66 deltagare (80%) signifikant mer kunskap.  
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Andelen deltagare i 
interventionsgruppen som 
antingen fick signifikant mer 
kunskap eller inte fick 
signifikant mer kunskap 
jämfört med 
kontrollgruppen. Antal 
deltagare i 
interventionsgruppen: 
n=355. Signifikant skillnad: 
P=<0.05 

 

Figur 8. Presenterar 
andel deltagare för 
vilken typ av behandling 
de erhållit. Totalt antal 
deltagare: n=740. 



 

Kirurgiska ingrepp 
Största antalet deltagare under kategorin kunskap/förståelse genomgick urologisk kirurgi, 
dessa deltagare skattade sig också ha signifikant högre grad av kunskap/förståelse. Signifikant 
skillnad återfinns bland alla typer av operationer som inkluderas i studierna.  
 
 
Figur 9. Typ av operationer under kategorin kunskap/förståelse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förberedelse  
Under kategorin förberedelse inkluderas totalt tre artiklar. Gällande deltagarnas demografiska 
föreligger en liten skillnad gällande fördelning av kön mellan interventions-och kontrollgrupp 
samt generellt i den totala populationen. Medelåldern på deltagarna i interventions- och 
kontrollgrupp är liknande, detta presenteras i tabell 3. Studierna under kategorin förbedelelse 
innefattar två RCT-studier och en kohort. 
 
Tabell 3. Demografisk data över deltagarna 
 Interventionsgrupp=181 

(46) 
N (%) 

Kontrollgrupp=211 
(54) 
N (%) 

Totalt antal =392 
N (%) 

Kvinnor 106 (68)*  105(58)* 211 (63)* 
Män 49 (32)* 77 (42)* 126 (37)* 
Medelålder 58.80 56.83 57.82 
*Artikeln av Yin et al., (2015) exkluderas vid presentation av kön eftersom de inte redovisar andelen män och 
kvinnor. Antal deltagare är 55 stycken totalt: interventionsgrupp 26 deltagare och kontrollgrupp 29 deltagare. 

Signifikant-eller ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
Under kategorin förberedelse skattade 103 deltagare (57%) i interventionsgruppen sig vara 
signifikant bättre förberedd jämfört med kontrollgruppen (Crabtree et al., 2012). Resterande 
andel deltagare i interventionsgruppen (43%) skattade inte någon signifikant skillnad gällande 
förberedelse jämfört med kontrollgruppen, detta innefattar 78 deltagare (Greene, Wyman, 
Scott, Hart, Hoyte, & Bassaly, 2017; Yin et al., 2015).  
 

 

 

 

 

Figur 9. Fördelning av 
deltagarna i 
interventionsgruppen 
utifrån vilken operation 
de genomgick samt 
signifikant skillnad 
eller inte. Deltagare i 
interventionsgruppen: 
n=355 



 

Figur 10. 

 
 
Samtliga deltagare som kände sig signifikant mer förberedda skattade detta postoperativt.Alla 
deltagare i interventionsgruppen fick multimedia kombinerat med standardiserad preoperativ 
information, se figur 11. Alla deltagare i interventiongruppen fick ta del av interventionen en 
gång. 
Figur 11. 

 
 
Kirurgiska ingrepp 
Bland deltagarna som kände sig signifikant bättre förberedd, har samtliga genomgått 
thoraxkirurgi.  
 
Figur 12. Typ av operation under kategorin förberedelse 

 

Figur 10. Andelen deltagare i 
interventionsgruppen som 
antingen skattar sig vara 
signifikant mer förberedd eller 
skattar sig inte vara signifikant 
mer förberedd jämfört med 
kontrollgruppen. Antal 
deltagare i 
interventionsgruppen: n=181. 
Signifikant skillnad: P=<0.05 

 

Figur 11. Presenterar 
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interventionsgruppen: 
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Diskussion  

Metoddiskussion  
 
Metodologiskt tillvägagångssätt 
Den valda studiedesignen är en systematisk litteraturstudie med en kvantitativ ansats. En 
fördel med metoden är att läsaren får en översiktlig bild över den existerande forskningen. 
Den kvantitativa ansatsen innebär också ett objektivt synsätt vilket minimerar risken för bias 
(Polit & Beck, 2012). Meta-analys kunde inte användas som analysmetod då artiklarna skiljer 
sig gällande intervention, mätinstrument och mättillfällen (SBU, 2017; Polit & Beck, 2012). 
Istället presenteras det sammanvägda resultatet tydligt och överskådligt genom tabeller, 
figurer och i deskriptivt text. Dock finns en nackdel med systematiska litteraturstudier som 
handlar om att läsaren har svårt att bedöma om det har inkluderats tillräckligt med relevant 
litteratur samt om summeringen av evidensen är adekvat (SBU, 2017). Detta problem har i 
viss mån undvikits genom kombinationen av olika Mesh-termer och Cinahl-headings med 
fritextord som motsvarar studiens syfte. En fördel med att använda sig av Mesh-termer och 
Cinahl-headings är att sökningarna blir enhetliga. Dock kan artiklar som inte hunnit blivit 
indexerade missas, därför valdes fritextord för att minimera denna risk (SBU, 2017). 
Sökorden kombinerades utifrån PICO med booleska termerna AND och OR, vilket bidrog till 
ett stort utbud med relevanta sökträffar. Sökningarna utfördes även i två databaser, vilket ökar 
chansen till att finna fler artiklar under urvalsprocessen. Genom denna datatriangulering ökar 
trovärdigheten i studien (Forsberg & Wengström, 2015).  

En positiv aspekt i studien är att alla steg i metoden är tydligt beskrivna där vissa delar 
presenteras i tabeller och figurer för att ytterligare förtydliga metodens tillvägagångsätt. Enligt 
SBU (2017) bidrar detta till att läsaren får möjlighet att bedöma tillförlitligheten i slutsatserna 
samt kontrollera att viktig litteratur inte har uteslutits. Studien blir därmed mer replikerbar och 
trovärdigheten ökar (Polit & Beck, 2012). Datainsamlingen utfördes utefter den 
förutbestämda mallen PICO. Med detta tillvägagångssätt ökar chansen för ett representativt 
urval och att relevant information samlas in för att besvara forskningsfrågan, vilket ökar 
validiteten och reliabiliteten (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Genom att använda sig av 
PICO blir urvalsprocessen mer konsekvent samt att det minimerar risken för att population, 
intervention och kontrollgrupp skiljer sig åt för mycket. Detta är enligt Polit & Beck (2012) 
för att inte jämföra äpplen med päron. 

Enbart artiklar som är peer reviewed valdes, vilket kan anses som testad och sann forskning 
(Polit & Beck, 2012). Dock finns det en nackdel med detta då den så kallade grålitteraturen 
utesluts. Grålitteratur innebär studier som inte blivit publicerade. Anledningen till att de inte 
publiceras är ofta på grund av negativa resultat (Polit & Beck, 2012). Att inte använda sig av 
grålitteratur kan orsaka publikationsbias som innebär en överrepresentation av positiva 
statistiskt signifikanta resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Om grålitteraturen inkluderats 
i litteraturstudien hade utbudet av artiklar ökat och risken för att missa adekvat forskning hade 
minskat.  

En styrka är att studiens syfte är precist och relativt smalt, vilket medför att resultatet blir 
mindre komplext (Polit & Beck, 2012). Med hjälp av granskningsmallar har författarna 
granskat artiklarna systematiskt (Forsberg & Wengström, 2015). I denna studie granskades 
alla artiklar efter etablerade granskningsmallar, detta menar SBU (2017) ökar studiens 
tillförlitlighet. Artiklar inkluderades enbart om de var av medel-eller hög kvalitet, vilket är 



 

enligt rekommendation av Forsberg & Wengström (2015). En annan styrka i studien som ökar 
trovärdigheten är att forskartriangulering utförts, det vill säga att det är två författare som har 
bearbetat och diskuterat den systematiska litteraturstudien tillsammans. I de fall oklarheter 
uppstått har författarna också haft en handledare att vända sig till (Forsberg & Wengström, 
2015).  

Enligt SBU (2017) finns det en risk för att artiklar väljs som enbart stödjer författarnas egna 
åsikter, därmed kan en skev bild av verkligheten ges. Detta har författarna haft i åtanke och 
försökt vara objektiva genom att arbeta systematiskt och presentera alla steg. Det gör det 
möjligt för läsaren att kunna göra en bedömning om studien är fri från bias. Förförståelse 
avser forskarnas kunskap inom området forskningen bedrivs (Forsberg & Wengström, 2015). 
En styrka är att båda författarna hade en liten förförståelse gällande multimedia som 
informationsmetod, i och med detta fanns en liten risk för att författarna tolkade resultatet 
utifrån egna erfarenheter. Ytterligare en styrka är det etiska förhållningssättet vid 
urvalsprocessen, detta genom värderingen av risk-och nyttoförhållandet. Författarna har heller 
inte styrt resultatet efter egna åsikter genom att alla resultat inkluderats.  

Intern validitet 
Störfaktorer uppmärksammades vilket kan ha påverkat den interna validiteten. Dessa 
störfaktorer innefattade om patienter hade genomgått en operation tidigare samt om det fanns 
en annan bakomliggande orsak till att patienterna kände oro, som exempelvis vid en 
cancerdiagnos. En annan störfaktor återfanns hos de artiklar där mättillfället inträffade 
postoperativt. Risk finns för att resultatet påverkats av att patienterna erhållit ytterligare 
information och stöd av vårdpersonal samt fått en erfarenhet av att ha genomgått en operation. 
Detta skulle kunna påverka de beroende variablerna, kunskap/förståelse, oro och förberedelse. 
Det blir därför svårt att avgöra om det är interventionen som har påverkat variablerna eller 
någon annan faktor. En styrka är att författarna diskuterar störfaktorer under 
resultatdiskussionen.  

Ytterligare en styrka är att majoriteten av de inkluderade studierna är RCT-studier, vilket 
Forsberg & Wengström (2015) menar främjar den interna validiteten då systematiska fel 
minimeras. Detta genom att fördelning av deltagare mellan interventions- och kontrollgrupp 
sker med hjälp av randomisering. Ett systematiskt fel innebär att det finns fler störfaktorer i en 
av grupperna. Vid randomisering ökar chansen att dessa störfaktorer fördelas jämnt mellan 
grupperna, vilket är positivt. Förövrigt anses RCT-studier ha högst bevisvärde och svarar bäst 
på frågan när det gäller vilken behandling som är mest effektiv (Forsberg & Wengström, 
2015). 

Extern validitet 
En styrka i studien är att deltagarnas demografiska presenteras inom varje kategori, vilket 
underlättar läsarens bedömning om stickprovet är representativt för populationen (Forsberg & 
Wengtröm, 2015). En svaghet är att utbildningsnivån inte presenteras. Studier visar att 
individer med lägre utbildningsnivå har sämre resultat när det gäller att bearbeta information 
till kunskap (Davis, Crouch, Wills, Miller, & Abdehou, 1990; Weinman, 1990). Orsaken till 
att utbildningsnivån inte presenteras är att det finns en stor variation mellan 
utbildningssystemen i de inkluderade artiklarna. Detta gör det svårt att ta fram ett gemensamt 
medelvärde. Styrkor i studien är att deltagarnas demografiska är liknande under kategorin oro 
och kunskap/förståelse, vilket ökar den externa validiteten (Forsberg & Wengström, 2015). 
Under kategorin förberedelse finns dock en skillnad gällande könsfördelningen då majoriteten 
är kvinnor. Detta kan påverka resultatet då genusskillnader kan förekomma gällande 
exempelvis psykiska aspekter (Burri, Rice, Kluger, Kluger, 2018). Denna överrepresentation 



 

av kvinnor skapar en heterogenitet som i sin tur gör resultatet mindre generaliserbart. Det kan 
därför utgöra ett hot mot den externa validiteten (Forsberg & Wengström, 2015).  

Generaliserbarhet 
Interventionerna delades upp i grova drag utefter skillnader i upplägg samt efter hur många 
gånger deltagarna tagit del av interventionen. Dock skulle dessa kunna ha delats upp 
ytterligare, vilket hade ökat generaliserbarheten. En annan positiv aspekt är det breda urvalet 
av operationer som deltagarna genomgått. Genom detta ökar generaliserbarheten av 
multimedia som informationsmetod till patienter, oavsett vilken typ av operation de ska 
genomgå. En fördel är att resultatet består av många studier som också genomförts i olika 
länder, vilket ökar trovärdigheten (SBU, 2017). Enligt Polit & Beck (2012) finns ytterligare 
en styrka med att slutsatser kommer från flera artiklars resultat. Genom detta finns det en stor 
sannolikhet att ett sant samband finns mellan preoperativ information i form av multimedia 
och patienters kunskap/förståelse, förberedelse och oro i den perioperativa perioden. Trots 
studiens begränsningar väger ändå styrkorna tyngst. Författarna anser att det vetenskapliga 
underlaget är generaliserbart och relevant för svensk hälso- och sjukvård.  

Resultatdiskussion  
Huvudfynden i studien är att patienters grad av kunskap/förståelse samt förberedelse ökade 
signifikant hos deltagarna som tog del av preoperativ information i form av multimedia. 
Gällande patienters grad av oro visar resultatet på att majoriteten av deltagarna inte fick 
minskad oro efter att ha tagit del av multimedia. Författarna diskuterar enskilda fynd i detalj i 
efterföljande text.  

Kunskap/förståelse 
Resultatet visar att multimedia är ett effektivare verktyg för att öka patienters kunskap och 
förståelse i den perioperativa perioden jämfört med standardiserad vård. Liknade resultatet 
finns inom cancervården. Studier visar att patienter som får information om cytostatika i form 
av multimedia, får signifikant mer kunskap/förståelse jämfört med de som får information på 
standardiserat sätt (Leighl, Shepherd, Butow, Clarke, McJannett, Beale, Wilcken, Moore, 
Chen, Goldstein, Horvath, Knox, Krzyzanowska, Oza, Feld, Hedley, Xu, & Tattersall, 2011; 
Ruthman & Ferrans, 2004). En annan studie inom cancervården visar också att patienterna 
fick signifikant mer kunskap/förståelse efter att ha fått information i form av multimedia, men 
då gällande strålning (Matsuyama, Lyckholm, Molisani, & Moghanaki, 2013). Studier som 
involverar multimedia inom anestesi visar sig också vara effektivt för att öka kunskapsnivån 
och förståelsen hos patienter (Narimatsu, Kakinuma, Sawa, Komatsu, Kami & Nakata 2011; 
Gaskey, 1987). En ökad kunskap hos patienter bidrar till bättre delaktighet som därmed 
underlättar patienters beslut om deras vård. Sarvimäki & Stenbock-Hult (2012) menar att när 
patienter inte är delaktiga i sin vård resulterar det till att den etiska principen om autonomi 
kränks (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2012).   

Förberedelse 
Resultatet visar att multimedia också ökar graden av förberedelse inför att genomgå en 
operation. Motsvarande resultat finns i cancervården där patienter tog del av information i 
form av multimedia gällande cytostatikabehandling. Patienterna skattade att de kände sig 
signifikant bättre förberedda (Schofield, Jefford, Carey, Thomson, Evans, Baravelli, & 
Aranda, 2007; Leighl et al., 2011). Studier visar att patienter är mer tillfredsställda med 
upplevelsen av den perioperativa perioden om det känner sig tillräckligt förberedda inför en 
operation. Det visar sig att patienter som är bättre förberedda har en förståelse för hur det 
perioperativa förloppet kan se ut (Brubaker, Litman, Rickey, Dyer, Markland, Sirls, Norton, 



 

Casiano, Paraiso, Ghetti, Rahn & Kusek, 2014; Kenton, et al., 2007). Detta styrker ett 
samband om att kunskap bidrar till att patienter känner sig bättre förberedda inför operationer. 

Majoriteten under kategorin förberedelse är kvinnor, vilket kan påverka resultatet då 
genusskillnader kan förekomma. Abuskis, Mor, Segal, Shemesh, Morad, Plaut, Weiss, Sulkes, 
Fraser & Niv (2001) menar att kvinnor ofta känner mer oro inför operationer än vad män gör. 
Detta kan påverka patienters förberedelse indirekt eftersom patienter har svårare att känna sig 
förberedda om det är oroliga för att genomgå en operation. Det är i linje med Sun, Kim, Raz, 
Chang, Erhunmwunsee, Uranga, Ireland, Reckamp, Tiep, Hayter, Lew, Ferrell, & McCorkle 
(2016) som hävdar att preoperativ oro kan påverka patienters känsla av att vara förberedd 
negativt inför en operation. 

Oro 
Resultatet visar en relativt jämn fördelning mellan deltagarna som hade signifikant mindre oro 
(47%) och ingen signifikant mindre oro (53%). Liknande effekt gällande multimedia ses hos 
studier som studerat information till patienter inför anestesi. Två studier påvisar ingen 
signifikant skillnad efter att patienterna tagit del av multimedia jämfört med patienter som fått 
standardiserad information (Narimatsu et al., 2011; Gaskey 1987). Däremot visar två andra 
studier på motsatsen (Jlala, French, Foxall, Hardman & Bedforth, 2010; West, Bittner & Ortiz 
2013). Anledningen till detta kan bero på att anestesi och kirurgi utförs tillsammans. Dessa 
två moment utgör också enligt studier de vanligaste orsakerna till oro hos patienter som 
genomgår en operation (Feuchtinger et al., 2014; Pulkkinen et al., 2016; Bengtsson et al., 
2016; Costa, 2001; Carr et al., 2006). Multimedia borde därför innefatta information om både 
operationen och anestesin för täcka båda orosmomenten.  

Inom den polikliniska vården finns däremot en positiv trend vid användning av multimedia 
för att reducera oro hos patienter. Patienter som ska genomgå gastroskopier och koloskopier 
får signifikant mindre oro efter att de tagit del av information i form av multimedia 
(Karunagaran, Babu, Simon, Sukumaran, & Antonisamy, 2016; Chang, Tsai, Hwang, Lin, 
Hsu, & Chen 2007; Luck, Pearson, Maddern, & Hewett, 1999). En förklaring till detta resultat 
kan vara att ingreppen inte är lika invasiva som en operation, varför multimedia blir mer 
effektivt vid dessa ingrepp. Dock motsäger författarnas studie detta resonemang då 
majoriteten av deltagarna som skattade signifikant mindre oro hade genomgått thoraxkirurgi. 
Detta trots att thoraxkirurgi är ett stort invasivt ingrepp med en patientgrupp som är i stort 
behov av emotionellt stöd (Taylor-Piliae & Molassiotis, 2001).  

Störfaktorer gällande variabeln oro 
En påverkande faktor som inte urskiljs bland deltagarna var om de hade genomgått en 
operation tidigare eller inte, vilket kan ha en betydelse för resultatet. Detta förklaras av 
Skärsäter (2011) som menar att patienter som har dålig erfarenhet av att ha genomgått en 
operation kan känna rädsla och obehag inför att opereras igen, därmed kan ett lidande uppstå. 

Patienter kan också ha positiva erfarenheter av att ha genomgått en operation vilket kan 
minska rädslan. Detta styrks av Luck et al., (1999) som i sin studie visar att patienter som 
tidigare genomgått en operation känner mindre oro inför nästa operation. Detta fenomen 
skulle kunna förklaras med att patienten har en hög KASAM. En patient som har tidigare 
erfarenheter av att genomgå en operation kan uppleva yttre och inre stimuli begripliga. En 
patient med hög KASAM kan enligt Antonowsky (1991) lättare hitta ett adaptivt beteende för 
att hantera de stressorer som patienten utsätts för under den perioperativa perioden. En annan 
faktor som skulle kunna påverka vissa patienters oro negativt är om för detaljerad information 
ges (Svensson et al., 2016; Forsberg et al., 2014; Andersson et al., 2014). Detta indikerar på 
att det finns ett varierande informationsbehov hos patienter samt att patienter har olika 



 

erfarenheter och bakomliggande orsaker till sin oro. Vilket tyder på att det finns ett behov av 
att tillämpa individuellt anpassad preoperativ information.  

En till negativt påverkande faktor gällande patienters grad av oro är om de har en 
cancerdiagnos. Studier visar att denna negativa trend finns hos cancerpatienter och deras 
anhöriga som tar del av information i form av multimedia inför strål- och 
cytostatikabehandling (Leighl et al., 2011; Schofield et al., 2007; D'Souza, Blouin, Zeitouni, 
Muller & Allison, 2017). Lilja, Ryden & Fridlund (1998) visar också i sin studie att 
cancerpatienter har signifikant mer oro jämfört med patienter som inte har cancer. 
Bakomliggande faktorer till cancersjukdomen kan bidra till det emotionella tillståndet och 
inte enbart operationen i sig. Diagnosen kan bidra till att ständigt framkalla känslor som oro 
vilket är i linje med vad Arman (2017) menar är en orsak till lidande. Antonowsky (1991) 
styrker detta resonemang ytterligare genom att underliggande faktorer kan skapa en låg 
KASAM. Individen har därmed svårare att inta ett adaptivt beteende när denne ställs inför 
stressorer.  

Känsla av sammanhang under den perioperativa perioden 
Resultatet visar att multimedia ökar patientens kunskap/förståelse och känsla av förberedelse 
för att genomgå en operation samt att oron minskar för en del individer. Utifrån KASAM kan 
en individ som drabbas av en sjukdom och behöver genomgå en operation utsättas för en rad 
olika stressorer. Dessa stressorer ger upphov till känslor som kontrollförlust och oro. Patienter 
som har en hög KASAM kan hantera dessa stressorer bättre. En hög KASAM innebär att 
patienten har en känsla av sammanhang, detta kan uppnås om patienten förstår yttre och inre 
stimuli som begripliga, strukturerade och förutsägbara. 

Ett av begreppen inom KASAM är hanterbarhet, vilket förklaras i vilken grad en patient 
upplever sig ha en tillräckligt med resurser för att hantera stimuli som de utsätts för 
(Antonwsky, 1991). Patienter kan få resurser genom ny kunskap om det perioperativa 
förloppet. Multimedia visar sig vara effektiv för att ge kunskap och kan då öka patienters 
hanterbarhet för att kunna handskas med stressorer som kan uppkomma vid en 
operation.Preoperativ information i form av multimedia gör att patienter blir bekanta med 
framtida händelser och bidrar till en förförståelse över vad de kan förvänta sig. Genom detta 
får patienten en hög begriplighet som gör att framtidens stimuli kan kännas förutsägbara. Med 
denna kunskap kan patienter få en känsla av sammanhang och därmed känna sig mer 
förberedda i det perioperativa förloppet.  

Meningsfullhet kan skapas när den perioperativa sjuksköterskan visar en vilja att vårda. Det 
handlar om till vilken grad de krav som patienten ställs inför är värda att engagera sig i 
(Antonowsky, 1991). Om adekvat information ges och empati visas i den perioperativa 
dialogen kan patienten känna meningsfullhet. Likaså menar Tollerud et al., (1985) att den 
perioperativa sjuksköterskan bör ha ett medlidande för patienter genom det perioperativa 
förloppet. Om de tre begreppen inom KASAM uppfylls kan lidande minskas hos patienter 
som ska genomgå en operation. 

Betydelsen av interventionernas skillnader 
Resultatet visar att det är tillräckligt att ta del av multimedia en gång då 89% av deltagarna 
som tog del av multimedia en gång skattade en signifikant högre grad av kunskap/förståelse. 
Det kan eventuellt bero på att multimedia erbjuder information i olika format, genom detta 
kan bättre bearbetning skapas som i sin tur ökar kunskapen. Detta styrks av Tingström (2011) 
som menar att ta del av olika format som bilder, ljud, filmer och text gynnar bearbetning av 
information till kunskap. Det finns ytterligare fördelar med att multimedia erbjuder olika 
format. Enligt Wiljer & Cotton (2003) kan multimedia hjälpa till att överstiga kulturella, 



 

fysiska, lingvistiska barriärer mellan patient och vårdpersonal genom dess olika format. Det 
tillför också en unik upplevelse genom att fakta presenteras i olika format och från olika 
perspektiv till patienter.  

Resultatet tyder på att det inte verkar spela någon större roll ifall patienter fick ta del av 
multimedia tillsammans med standardiserad preoperativ information eller enbart ta del av 
multimedia gällande effekten på kunskap/förståelse. Författarna menar därför att enbart 
multimedia är tillräckligt som preoperativ information gällande effekten på graden av 
kunskap. Gällande oro ses bättre resultat hos deltagare som tog del av multimedia tillsammans 
med standardiserad preoperativ information (52%), istället för enbart multimedia (35%). 
Detta tyder ytterligare på att det fysiska mötet med vårdpersonalen har betydelse för hur 
graden av oro påverkas. Det hävdar också Suhonen, Leino-Kilpi (2006) som menar att 
informationen bör vara individualiserad för att möta patientens egna behov när det handlar om 
preoperativ oro. En annan studie visar att kirurgiska patienter som har tagit del av person-
centrerad utbildning skattar signifikant mindre oro (Yildiz, Gürkan, Gür, Ünsal, Göktaş & 
Özen, 2014). Det kan förklaras av Deyirmenjian, Karam & Salameh (2006) som visar att 
preoperativ information skapar en dialog mellan patienten och vårdpersonalen vilket hjälper 
till att lindra patientens oro  

Behovet av individuellt anpassad information 
Multimedia bidrar inte till att reducera patienters oro i den perioperativa perioden mer än vad 
den standardiserade metoden gör. Ur författarnas synvinkel kan den preoperativa 
informationen behöva tillämpas med mer fokus på individnivå, vilket multimedia inte bidrar 
med. Detta eftersom alla patienter erhåller exakt samma information och möter därför inte de 
individuella behoven av stöd och information. Genom ett möte kan den perioperativa 
sjuksköterskan få reda på vad som orsakar oron hos patienten och vården kan skräddarsys mer 
efter de individuella behoven. Detta överensstämmer med vad Prichard (2011) menar, att 
enbart ge standardiserad preoperativ information är inte till hjälp för att förstå patientens 
behov eller lindra preoperativ oro. Vårdpersonal behöver därför ge mer skräddarsydd 
information till patienten. En annan studie styrker resonemanget ytterligare där resultatet visar 
att individuellt anpassad information signifikant minskar oron hos patienter 
(Wongkietkachorn, Wongkietkachorn, & Rhunsiri, 2018). 

Synen på multimedia utifrån samhälleliga perspektiv 
Multimedia inte är tillräckligt effektivt för att lindra oro, därför är det av vikt att hitta andra 
metoder då studier visar många negativa konsekvenser till följd av oro. Patienterna med oro 
har högre risk för postoperativa komplikationer (Rasouli, Menendez, Sayadipour, Purtill & 
Parvizi, 2016), postoperativ smärta (Munafò, Stevenson, 2001) och har sämre 
sårläkningsförmåga (Britteon, Cullum & Sutton, 2017). Om detta inträffar leder det till längre 
sjukhusvistelser som i sin tur ökar vårdkostnaderna (Rasouli, et al., 2016; Britteon et al., 
2017). Genom att minska patienter oro perioperativt kan lidande minskas och vården kan 
bedrivas mer kostnadseffektivt. Multimedia kan dock vara positivt utifrån andra samhälleliga 
aspekter. Multimedias olika format bidrar till att det går att använda på olika platser och kan 
ses upprepande gånger, vilket gör informationen mer lättillgänglig för patienterna. En annan 
positiv aspekt med multimedia är att det ökar kunskapen och förberedelsen hos patienter inför 
dialogen med sjukhuspersonalen. Detta bidrar till ett mer tidssparande och effektivare sätt att 
erhålla information. Vilket Lithner et al., (2000) menar kan bidra till en mer kostnadseffektiv 
vård. Multimedia kan bidra till att patienter också kan vara mer delaktiga i dialogen och kan 
ställa frågor om oklarheter som har uppstått efter att ha bearbetat den nya informationen. Det 
är i linje med Deyirmenjian, et al., (2006), som hävdar att preoperativ information bidrar till 
en bra dialog mellan patient och sjukvårdspersonal. Slutligen menar Lam, Choi, Lam, 



 

Agarwal, Chow, Chow, Rowbottom, McDonald, Lam, Chan, Chow & Henry (2017) att 
multimedia är tidsbesparande, lättillgänglig och användarvänligt samt kostnadseffektiv.  

 Konklusion  
Hypotesen i denna systematiska litteraturstudie var att preoperativ information i form av 
multimedia kan bidra till att patienter får mer kunskap/förståelse, känner sig bättre förberedda 
samt får minskad oro. Detta genom att de erhåller mer detaljerad information och därmed kan 
skapa en bild över hur den perioperativa perioden kommer att se ut. Delvis påvisar resultaten 
att denna hypotes stämmer, dock bör denna hypotes förkastas då det inte finns ett starkt 
samband som visar att multimedia minskar patienters oro perioperativt. Resultaten visar 
däremot att multimedia är ett effektivt redskap för att öka patienters kunskap/förståelse och 
förberedelse. Detta skulle kunna förklaras genom att patienten får en ökad begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet vilket i sin tur bidrar till att de får en högre känsla av 
sammanhang. Genom detta kan patienten hantera nya utmaningar på ett bättre sätt. När 
patienter får mer kunskap kan de också vara mer delaktig i sin vård och behandling. 
Författarna anser att multimedia som ett redskap för att öka patienters kunskap/förståelse och 
förberedelse är av klinisk betydelse. Det finns dock fortfarande ett behov av att hitta ett mer 
optimalt sätt att lindra patienters oro. Individuellt anpassad vård tror författarna skulle kunna 
vara en bättre metod för att identifiera de bakomliggande faktorerna till varför patienter 
känner oro. Under den preoperativa dialogen bör individuell information tillämpas för att 
möta de enskilda behoven och skräddarsy vården. Författarna föreslår att multimedia bör 
kombineras med individuell information för patienter som ska genomgå en operation. Dock 
finns ett behov av att bedriva fortsatt forskning angående denna kombination, detta för att se 
om perioperativ oro kan minskas och lidande lindras. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 

 

(Bilaga 1) Sökord Pubmed 

Termer Engelsk term 

Mesh-term Preoperative care 

Mesh-term Preoperative nursing 

Mesh-term Preoperative period 

Fritextord Preoperative 

Fritextord Pre-operative 

Mesh-term patient education as topic 

Mesh-term education 

Fritextord information 

Mesh-term multimedia 

Mesh-term audiovisual aids 

Mesh-term videotape recording 

Mesh-term video recording 

Mesh-term animation 

Fritextord video 

Fritextord computer-assisted interaction 

Mesh-term videodisc recording 

Fritextord preparedness 

Mesh-term knowledge 

Fritextord understanding 

Mesh-term anxiety 
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Sökord Cinahl 

Termer Engelsk term 

CINAHL headings Preoperative education 

CINAHL headings Preoperative period 

CINAHL headings Preoperative care 

CINAHL headings Periperative nursing 

CINAHL headings Surgery, operative 

Fritextord Information  

Fritextord Preoperative 

CINAHL headings Multimedia 

CINAHL headings Audiovisuals 

CINAHL headings Videorecording 

Fritextord Animation 

Fritextord Audiovisual aids 

CINAHL headings Motion pictures 

CINAHL headings Webcasts 

Fritextord Video 

CINAHL headings Knowledge 

CINAHL headings Anxiety 

Fritextord Preparedness 
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Bilaga 2 
 
(Bilaga 2)Alla Sökningar utfördes 2018-01-18. 

Pubme
d 

Kombinerade 
sökord 

Avg
räns
ning
ar 

Antal 
träffar 

Ant
al 
vald
a 
efte
r 
läst 
titel 

Antal 
valda 
efter 
läst 
abstra
kt 

Antal 
valda 
efter 
läst 
artikel 

Antal 
inkluderad
e efter 
relevansbe
dömning 
och 
kvalitetsgr
anskning 

Antal 
duble
tter 

#1 (preoperative[tiab] 
OR preoperative 
care OR 
preoperative 
nursing OR 
preoperative 
period OR pre-
operative) 

- 268535 - - - - - 

#2  (patient education 
as topic OR 
education[tiab] 
OR 
information[tiab]) 

- 140975
4 

- - - - - 

#3 (multimedia OR 
audiovisual aids 
OR videotape 
recording OR 
video recording 
OR animation OR 
video OR 
computer-assisted 
interaction OR 
videodisc 
recording) 

- 205658 - - - - - 

#4 (preparedness OR 
knowledge OR 
understanding OR 
anxiety) 

 

- 144165
3 

- - - - - 
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#5 #1 AND #2 
AND #3 AND 
#4 

- 156 - - - - - 

#6 #1 AND #2 
AND #3 AND 
#4 

* 93 39 31 18 12 - 

(*Avgränsningar: engelskt språk och publicerade mellan årtalen 2007-01-01-2018-
12-31).  
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(Bilaga 2)Alla Sökningar utfördes 2018-01-19. 

Cinahl Kombinerade 
sökord 

Avg
räns
ning
ar 

Antal 
träffar 

Ant
al 
vald
a 
efte
r 
läst 
titel 

Antal 
valda 
efter 
läst 
abstra
kt 

Antal 
valda 
efter 
läst 
artikel 

Antal 
inkluderad
e efter 
relevansbe
dömning 
och 
kvalitetsgr
anskning 

Antal 
duble
tter 

#1 (preoperative 
education OR 
preoperative care 
OR perioperative 
nursing OR 
preoperative 
period OR 
preoperative OR 
information OR 
surgery, 
operative) 

- 332375 - - - - - 

#2  (multimedia OR 
audiovisual aids 
OR motion 
pictures OR 
videorecording 
OR animation OR 
video OR 
audiovisuals OR 
webcasts) 

- 22905 - - - - - 

#3 (preparedness OR 
knowledge OR 
anxiety) 

 

- 170580 - - - - - 

#4 #1 AND #2 
AND #3 

- 635 - - - - - 

#5 #1 AND #2 
AND #3 

** 392 32 16 7 4 4 

(**Avgränsningar: engelskt språk, peer reviewed och publicerade mellan årtalen 
2007-01-01-2018-12-31).  
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Bilaga 3 
 Checklista för kvantitativa artiklar 
-RCT (randomiserade kontrollerade studier) * 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………..……………
……….. 

………………………………………………………………………………..………………
……….. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja 

Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja 

Nej 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilka är exklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja 

Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………
……… 

När genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………
……… 

Är powerberäkning gjord? 
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Ja 

Nej 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilket antal inkluderades i experimentgruppen (EG) respektive kontrollgruppen (KG)? 

EG =           KG = 

Var gruppstorleken adekvat? 

Ja 

Nej 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………
….…… 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vad innehöll interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vem genomförde interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Hur ofta gavs interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

…………………………………………………………………………………………………
……….. 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 
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…………………………………………………………………………………………………
………. 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja / Nej  

Var valditeten diskuterad?  

E. Analys.  

Var demografiska datan likande i EG och KG?  

Ja/Nej  

Om nej vilka skillnader fanns? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Hur stort var bortfallet? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Kan bortfallet accepteras? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

 

Var den statiska analysen lämplig?   

Ja/ Nej  

Om nej varför inte? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilka var huvudresultaten? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 
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Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?  

Ja/Nej  

Om ja vilka variabler? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilka slutsatser drar författaren? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Instämmer du?  

Ja/Nej  

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja/Nej  

Kan resultaten ha en  kliniskbetydelse?  

Ja/Nej.  

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  

Ja/Nej  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja/Nej  

Motivera varför eller varför inte? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
……….  

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for 
Evidensbased Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health 
visiting, University of Manchester, 1998.  
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Checklista för kvantitativa artiklar 
- Kvasi-experimentella studier * 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja 

Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja 

Nej 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilka är exklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

Randomiserat urval 

 

Obundet slumpmässigt urval 

 

Kvoturval 

 

Klusterurval 

 

Konsekutivt urval 
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Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja 

Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja 

Nej 

Var validiteten diskuterad? 

Ja 

Nej  

D. Analys.  

Var demografiska datan likande i jämförelsegrupperna?  

Ja/Nej  

Om nej vilka skillnader fanns? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 
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Hur stort var bortfallet? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Fanns en bortfall analys?  

Ja/Nej 

Var den statiska analysen lämplig?   

Ja/ Nej  

Om nej varför inte?. 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

 

Vilka var huvudresultaten? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

 

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja/Nej  

Om ja vilka variabler? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Vilka slutsatser drar författaren? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

Instämmer du?  

Ja/Nej  
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F. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population?  

Ja/Nej  

Kan resultaten ha kliniskbetydelse?  

Ja/Nej.  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja/Nej  

Motivera varför eller varför inte? 
…………………………………………………………………………………………………
………. 

…………………………………………………………………………………………………
………. 

 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for 
Evidensbased Nursing, 

University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of 
Manchester, 1998.  

 

Forsberg & Wengström (2003).  
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Granskningsmall för kohortstudier  
med kontrollgrupper 
 

Författare, år alternativt SBU:s identifikationsnummer: 

     

 

 

Total bedömning av studiekvalitet: 

 Hög   Medelhög   Låg   

 

Används för: 

• Värdering av effekt och säkerhet av interventioner. 
• Värdering av riskfaktorer/riskmarkörers betydelse för att förutsäga 

sjukdom. 
 

Terminologin kan variera men i samtliga fall jämförs en interventionsgrupp 
(synonyma ord  
är exponerade, fall eller riskfaktor) med en kontrollgrupp (synonyma ord är 
oexponerade, jämförelse- eller referensgrupp). 

 

1. Jämförbarhet Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

1.1 Kontrollgrupp 

a) Är kontrollgruppen eller grupperna adekvat 
valda? 1     

b) Är det en kliniskt relevant kontrollgrupp?     

c) Är det sannolikt att interventions- och kontroll-
gruppen valdes ut och diagnostiserades på ett  
likartat sätt? 2 

    

1.2 Jämförbarhet och förväxlingsfaktorer (”confounders”) 

a) Har författarna identifierat alla viktiga 
förväxlingsfaktorer och tagit hänsyn till dem i 
analyserna? 3 
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b) Var skillnaderna mellan grupperna i baslinjedata 
små? 3     

c) Är risken för selektions- eller indikationsbias 
liten? 4     

 

2. Följsamhet, bortfall Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

2.1 Följsamhet (”compliance, adherence”) 

a) Framgår det i vilken utsträckning deltagarna 
fullföljde behandlingen?     

b) Var andelen som fullföljde behandlingen 
acceptabel?     

 
 

2.2 Bortfall (antalet deltagare som inte har följts upp enligt studieprotokollet) 

a) Redovisas hur stort bortfallet är? 5     

b) Anges orsakerna till bortfallet? 5     

c) Är bortfallet acceptabelt? 5     

 

3. Blindning Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Var de som bedömde utfallen omedvetna om de 
undersökta tillhörde interventions- eller kontroll-
gruppen? 6 

    

 

4. Statistisk styrka Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

a) Är de överväganden och beräkningar som ligger  
till grund för urvalsstorleken (”sample size”) 
tydligt beskrivna? 7 

    

b) Är den statistiska styrkan (”power”) 
tillfredsställande hög? 7     

 

5. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

a) Har den statistiska analysen av osäkerhet 
hanterats på ett adekvat sätt? 8     
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b) Försökte författarna statistiskt korrigera för 
obalanser mellan grupperna med avseende  
på förväxlingsfaktorer/”confounders”? 9 

    

 

6. Biverkningar Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Mättes biverkningar/komplikationer på ett 
tillfredsställande sätt?     

 

7. Bindningar och jäv Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

a) Finns en förteckning över eventuella bindningar  
och jäv (”conflict of interests”)?     

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats  
av intressekonflikter?     

 

Total bedömning av studiekvalitet 

 Hög   Medelhög   Låg   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


