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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Preoperativ oro har visat sig vara vanligt bland patienter som väntar på 

kirurgiska ingrepp. Det finns ett samband mellan preoperativ oro och postoperativa 

komplikationer med förlängd sjukhusvistelse till följd. Genom att minska den 

preoperativa oron främjas hälsa, vilket är anestesisjuksköterskans ansvarsområde.  

Syfte: Syftet var att identifiera förekommande icke-farmakologiska interventioner för 

att lindra preoperativ oro och effekten av dessa åtgärder. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats och en beskrivande analys 

utifrån 23 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Fyra kategorier i resultatet hittades. Information och undervisning gav en god 

effekt med minskad preoperativ oro där bemötandet kunde ses vara en viktig 

komponent för att ge positiv effekt. Ljud och musik gav signifikant minskning av 

preoperativ oro, en aspekt som stod ut var livemusik. Avslappning gav en god effekt 

medan Övriga metoder hade sämre effekt förutom Akupressur som gav signifikant 

minskning av preoperativ oro. 

Slutsats: Information, undervisning, musik och avslappning ger en god effekt med 

minskad preoperativ oro. Dessa behandlingar är kostnadseffektiva och lätta att 

implementera i vården, särskilt musik. 
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ABSTRACT 

 

Background: Preoperative anxiety has been shown to be common among patients 

waiting for surgical procedures. There is a correlation between preoperative anxiety and 

postoperative complications with prolonged hospitalization as a consequence. By 

reducing the preoperative anxiety, health is promoted, which is the responsibility of the 

nurse anesthetic. 

Purpose: The purpose was to identify preventive non-pharmacological interventions to 

alleviate preoperative anxiety and the effect of these measures.  

Method: Systematic literature study with quantitative approach and a descriptive 

analysis, that resulted in 23 articles. 

Result: Four categories were found within the result. Information and education gave a 

good effect with reduced preoperative anxiety, where the interaction could be seen as an 

important component to give positive effect. Sound and music significantly reduced 

preoperative anxiety, one aspect that stood out was live music. Relaxation gave a good 

effect while other methods had a lower effect on preoperative anxiety, except for 

acupressure that gave a significant decrease in preoperative anxiety. 

Conclusions: Information, education, music and relaxation provide a good effect with 

reduced preoperative anxiety. These treatments are cost effective and easy to 

implement, especially music. 
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1 Inledning 
Under de år författarna arbetat i sjukvården har de träffat många patienter som skall 

genomgå operationer. Det är vanligt att patienter har frågor och funderingar angående 

detta och i flera fall uttrycker oro inför ingreppet. Som anestesisjuksköterskor är det en 

stor del i den kommande yrkesrollen att finnas till för patienter innan, under och efter 

operation. Att innan operation förebygga oro är enligt författarna mycket viktigt men 

något som många gånger förbises. Anledningar till detta skulle kunna vara tidsbrist men 

även kunskapsbrist. Genom fördjupning inom detta område hoppas författarna kunna 

bidra med kunskap som kan vara till hjälp för att minska patientens preoperativa oro. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Preoperativ oro 

Att ha ångestfyllda tankar om händelser som skulle kunna ske kan definieras som oro. 

Dessa oroskapande föreställningar kan handla om små som stora livsomständigheter 

och är omöjliga att kontrollera med viljan (Rück & Hedman, 2016). 

Jaruzel (2017) beskriver att oro är en skrämmande känsla som kan variera i varaktighet 

och intensitet i det preoperativa skedet. Oro är en subjektiv känsla som förknippas med 

obehag, ovisshet och som påverkas av hur akut operationen sker. Känslan skiljer sig 

stort mellan olika individer och påverkas även av omgivningen (ibid.). Preoperativ oro 

definieras av Wilson et al. (2016) och Yilmaz, Sezer, Gürler och Bekar (2011) som ett 

obehagligt tillstånd vilket består av affektiva och kognitiva förändringar som svar på ett 

framtida hot som en planerad operation, anestesi eller sekundärt kopplas till sjukdom 

och sjukhusvistelse. Enligt Grieve (2002), Gürsoy, Candaş, Güner och Yilmaz (2016) 

och Pritchard (2009) är det vanligt att patienter som ska genomgå en operation har en 

känsla av oro och att patientens nivå av oro ökar till att vara maximal innan operation 

oavsett ingrepp. Vanliga orsaker enligt dem är att patienten känner oro inför det okända, 

att komplikationer skall uppstå under operationen men även oro inför miljön på 

operationsavdelningen. Grieve (2002) beskriver närmare orsakerna till preoperativ oro: 

förväntad smärta och obehag, diagnostiska resultat, förlorad identitet vid inläggning på 

sjukhus, förlorad självständighet, osäkerhet kring den postoperativa återhämtningen, oro 

kring arbete, oro kring familj, förlorad kontroll över situationen och förändrad 

kroppsuppfattning. Detta stöds av Rosén, Svensson och Nilsson (2008) som beskriver 

att patienten upplever preoperativ oro inom fem områden (inom parentes hur många 

som upplevde denna sorts oro). 

• Situationen som patienten är i (44%). 

• Kirurgins resultat (20%). 

• Anestesi och återhämtningen (15%). 

• Illamående och smärta (13%). 

• Tidigare erfarenheter (8%) (ibid.). 

Tidigare studier visar olika förekomst av preoperativ oro. Svensson, Nilsson och 

Svantesson (2016), Rosén (2008), Wilson et al. (2016) och Yilmaz et al. (2011) menar 

att andelen patienter som upplever oro inför kirurgi kan variera mellan 11 och 80 

procent. Walker (2002) framhåller att för varje år minskar antalet dagar en patient är 

inneliggande i samband med operation. Detta minskar de psykologiska och emotionella 

förberedelserna inför ingreppet. Detta kan vara en orsak till att preoperativ oro ökat. 

Rosiek, Kornatowski, Rosiek-Kryszewska, Leksowski och Leksowski (2016) menar att 
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det finns ett starkt förhållande till patientens psykiska och emotionella tillstånd och 

känslan av oro. Rosén et al. (2008), Rosiek et al. (2016) och Yilmaz et al. (2011) 

beskriver att kvinnor i högre grad upplever oro. Mitchell (2011) menar att patienter som 

ska genomgå generell anestesi upplever en högre nivå av preoperativ oro gentemot de 

patienter som ska få regional eller lokal anestesi. 

 

2.2 Instrument för skattning av oro 

Det finns flera olika instrument för att skatta oro. De som presenteras var några av de 

vanligare som återkom i resultatets studier. En av de vanligaste är State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) som är uppdelad i State: symtomens intensitet och Trait: symtomens 

frekvens med 20 frågor vardera. Totalt är det 40 frågor som tar runt tio minuter att svara 

på. State finns även som ett eget instrument State Anxiety Inventory (SAI) (Julian, 

2011).  

Beck Anxiety Inventory (BAI) skattar oro med fokus på somatiska symptom. Det är 21 

frågor som tar runt fem till tio minuter att svara på (Julian, 2011). 

State-Trait Operations Angst (STOA) är ett tyskt instrument som skattar perioperativ 

oro. Den består av delarna State och Trait. State är uppdelad i fem frågor angående 

kognitiv och fem frågor angående affektiv oro. Trait består av 20 frågor om rädslor över 

kirurgi och diagnostik. En STOA-bedömning tar 10 minuter att utföra (Krohne, 

Schmukle och Bruin, 2005). 

Hospital Anxiety and Depression scale Anxiety (HADS-A) mäter generella symtom av 

oro och rädsla. Det är sju frågor som tar mindre än fem minuter att svara på. (Julian, 

2011). 

Visual Analog Scale (VAS) mäter oro på en tio centimeters skala där 0 = ingen oro och 

10 = högsta nivån oro. Skattningen tar mindre än en minut att göra (Avido-Langer, 

2014). Global Anxiety - Visual Analog Scale (GA-VAS) är ett likadant mätinstrument 

som VAS där det mäts med millimeter istället för centimeter, 0= ingen oro och 100= 

högsta nivån av oro (Williams, Morlock & Feltner, 2010). 

Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) mäter två skalor. Ena 

skalan skattar symtomen av oron med fyra punkter medan den andra skalan skattar 

behovet av information med två punkter (Zeleniková, Homzová, Homza & Bužgová, 

2017). 

 

2.3 Konsekvenser av preoperativ oro 

Preoperativ oro leder till mental och psykisk påverkan vilket minskar patientens 

livskvalitet (Alanazi, 2014). Bailey (2010) och Rosiek et al. (2016) finner att 

preoperativ oro nödvändiggör anestesiologiska läkemedel och påverkar dosen av dessa. 

Läkemedlen ökar risken för hjärtinfarkt, försämrar respiration och försvagar 

immunsystemet. Preoperativ oro kan även leda till ökad postoperativ smärta vilket ger 

ett större behov av smärtlindring. Grieve (2002) menar att ökad dos opiater ger sämre 

respiration med högre risk för lunginfektioner och minskad mobilisering med ökad risk 

för trombosbildning. Oro utgör en sådan psykologisk påfrestning för patienten att det 

kan resultera i försämrad läkningsprocess med längre sjukhusvistelse till följd. Sandin 

(2005) beskriver att anestesiologiska läkemedel under operationen tar bort medvetandet, 

mentalt lidande, muskelförsvar, avvärjningsrörelser, endokrin aktivitet, puls- och 

blodtrycksstegring samt hyperventilation under tiden som dessa läkemedel ges men är 

reversibla. För att anestesiologiska läkemedel ska kunna ge adekvat sövning behöver de 
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ges i sådan hög koncentration att de ger biverkningar i form av cirkulations- och 

respirationsdepression (ibid.). 

Grieve (2002) tar även upp att preoperativ oro leder till en fysiologisk stress i kroppen. 

Detta ger förändringar i de endokrina och metabola processerna i kroppen som leder till 

hormonella reaktioner vilket ökar utsöndring av kortisol, adrenalin, noradrenalin, 

oxytocin, antidiuretiskt hormon och prolaktin. Enligt Braun och Andersson (2012) ger 

stress en skadlig effekt på kroppens homeostas. Stressreaktionerna i kroppen leder till 

att kortikotropinfrisättande hormoner från hypotalamus och katekolaminer från 

sympatiska nervsystemet och binjurarna utsöndras. Kortikotropinfrisättande hormoner 

stimulerar hypofysen till att bilda kortisol. Kortisolmängden ökas och leder till ökad 

metabolism med frisättning av glukos samt hämmar den inflammatoriska reaktionen i 

immunförsvaret. Katekolaminer förstärker svaret hos de olika målorganen; hjärta, 

blodkärl, hud, njurar, bronkioler och muskulaturen. Det förstärkta svaret ger bland annat 

ökad puls och blodtryck, pupilldilatation, muntorrhet, ökad handsvett och ökad 

koagulationsförmåga. Allt detta för att öka kroppens chans till överlevnad i flykten eller 

försvaret av sin kropp och överlevnad. 

 

2.4 Anestesisjuksköterskans roll i att främja hälsa 

Enligt WHO (2013) är syftet och målet med sjukvården att förebygga sjukdomstillstånd, 

höja allmänhetens hälsotillstånd, minska sjukdomsyttringar samt återställa hälsa. Hälsa i 

samhället kan upprätthållas och förbättras genom åtgärder som lagstiftning, miljö, 

undervisning och motivering. En del åtgärder riktar sig direkt till människan genom att 

sjuksköterskan eliminerar riskerna för ohälsa (ibid.). Detta styrks även av hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som menar att vården skall tillgodose patientens behov 

av trygghet, säkerhet och kontinuitet. Sjukvården skall förebygga ohälsa och 

verksamheten skall även bedrivas så att förutsättning för god patientkontakt främjas. 

   

Lindwall och von Post (2008) menar att anestesisjuksköterskan har fyra 

yrkesparadigmer i vårdandet av patienten; yrkesbilden/världsbilden, kompetensen, 

intresset och människobilden/vetenskapssynen. I yrkesbilden/världsbilden ligger 

anestesisjuksköterskans ansvar för den vård som ges i trygghet, förtroende och med 

värdighet. Anestesisjuksköterskans kompetens består av vårdvetenskap, medicinsk 

kunskap, teknisk kunskap och erfarenhet av olika anestesiologiska metoder för att 

kunna ansvara för patientens vitala funktioner. Intresset hos anestesisjuksköterskan 

ligger i att göra det bra för patienten, utveckla vården, lära sig nya metoder och tekniker. 

I människobilden styrs anestesisjuksköterskan av sin människosyn.  

 

I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskan finns det en värdegrund som 

beskriver människan som en unik och individuell person, som ska behandlas med 

respekt och med hänsyn till människans värde och integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). I ICN:s etiska kod står det: “Sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s. 3). 

 

Enligt Malley, Kenner, Kim och Blekeney (2015) är vårdpersonalens roll i det 

preoperativa skedet att identifiera patientens behov och de riskfaktorer som kan 

påverkas av den preoperativa upplevelsen. Detta ger personalen en bättre förståelse för 

patientens sårbarhet och de kan på så sätt lättare vårda patienten på ett hälsofrämjande 

vis. Alanazi (2014) beskriver att vårdpersonalen ska ta hänsyn till den preoperativa oron 

eftersom den kan leda till ett sämre postoperativt resultat. Yilmaz et al. (2011) hävdar 
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att vårdpersonalens roll är att identifiera hög orosnivå bland preoperativa patienter och 

uppmuntra dem till att samtala om sina känslor samt ge dem tid och möjlighet för detta. 

Vårdpersonalens uppgift är att preoperativt kunna bjuda in patienten till samtal 

angående dennes känslor inför operation (ibid.). Målet är att finna balans mellan 

sanning, falska förhoppningar och goda förberedelser. Att minska den preoperativa oron 

har sina fördelar men måste prioriteras i förhållande till andra uppgifter vårdpersonalen 

har (Stirling et al., 2007). 

 

2.5 Aktuell forskning rörande icke farmakologiska interventioner 

Icke medicinska behandlingar kan vara kognitiv beteendeterapi, musikterapi, 

massageterapi eller ett preoperativt samtal. Alanazi (2014) belyser vikten av preoperativ 

information antingen via internet eller verbal kommunikation genom specialutbildad 

vårdpersonal eller psykolog. Imran och Khan (2012) beskriver att ett möte mellan 

anestesisjuksköterska och patient innan operation kan ha stor inverkan på patientens 

förståelse för hur anestesin går till, och vilken roll sjuksköterskan har under 

operationen. Det ger även personalen ett tillfälle att lugna patienten och minska dennes 

oro. Binns-Turner, Wilson, Pryor, Boyd och Prickett (2011) menar att musik i det 

preoperativa skedet kan ha positiv effekt på oro, blodtryck och smärta.  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Människan är en unik individ och kan inte delas upp i delar, detta gäller även inför 

kirurgi. Människan ser hela sig och sin framtid som en helhet. Rädslan av att förlora en 

del av sig själv, en ny diagnos, obehag eller ovissheten av vad framtiden kommer att ge 

den kan vara orsaker till preoperativ oro. Oavsett vad den preoperativa oron beror på är 

det viktigt att se hela människan och dennes hälsa som en helhet för att kunna hjälpa 

patienten vidare för att uppnå hälsa. 

 

Eriksson (2014) menar att människan är hälsa. Hälsa är en rörelse eller ett dynamiskt 

samspel av många faktorer. Eriksson (2015) beskriver att vårdvetenskapens grund ligger 

i att se människan som en helhet bestående av kropp, själ och ande (ibid.). Eriksson 

(1995) menar att vårda är att ansvara för eller att bry sig om patienten. Vårdandets kärna 

utgörs av ansa, leka och lära, där utvecklingen av hälsoprocessen kan ske vilket skapar 

en andlig och kroppslig tillfredsställelse. Ansningen är där sjuksköterskan tillgodoser 

patientens välbefinnande som helhet, här ingår närhet och beröring men även att stärka 

patientens individualitet. Vägen till hälsa går genom leken vilket är en skapande kraft i 

varje människa. Leken är en paradox, mellan patientens inre jag och den yttre 

verkligheten. Patienten måste “bolla” mellan dessa rum och därmed införliva nya 

element till det egna jaget. Leken är en förutsättning till lärandet som innebär en 

utveckling med olika syften på olika nivåer. Lärandet måste växa fram från patientens 

egna behov och sjuksköterskans uppgift är att underlätta denna utveckling. Precis som 

att människan är en helhet är hälsa en helhet. Det är olika faktorer som avgör om en 

människa upplever hälsa. Hälsa är dessutom individuell och relativ, det finns inga mått 

på hälsa (ibid.). Däremot hävdar Rosiek et al. (2016) att det finns ett linjärt samband 

mellan preoperativ oro och patientens hälsotillstånd. Genom att främja hälsa hos 

patienten minskas preoperativ oro (ibid.). Det gör att hälsobegreppet är viktigt att ta 

hänsyn till i denna uppsats, där syftet är att finna förekommande åtgärder för att lindra 

preoperativ oro. Eriksson (2015) menar att upplevelsen av hälsa varierar beroende på 

människans kultur och individualitet. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till i den 

utsatthet människan ofta känner inför en operation (ibid.). Hälsa i förhållande till den 

preoperativa oron diskuteras i uppsatsens resultatdiskussion.  



  
 

5 

 

3 Problemformulering 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Att 

känna oro kan innebära att ett tillstånd av ohälsa upplevs. Hälsa är inte endast frånvaro 

av sjukdom utan en helhet som är infividuell och relativ. Enligt litteraturgenomgången 

framgår det att ett kirurgiskt ingrepp är förenat med många känslor, där oro är en av de 

vanligast förekommande. Postoperativa komplikationer har visat sig påverkas av en 

oroskänsla i den preoperativa fasen. Då oro är vanligt förekommande inför kirurgi, är 

det viktigt att det finns kunskap och lämpliga strategier för att förebygga patienters oro 

preoperativt. Detta för att tillgodose patientens behov samt minska komplikationer efter 

en operation, vilket i sin tur leder till kortare vårdtid. Det är därför ett viktigt område att 

belysa då vinsten av minskad oro preoperativt har positiva effekter för både individen 

och samhället. Få studier är gjorda som sammanställer olika strategier för att förebygga 

oro preoperativt. Därför vill författarna göra en systematisk litteraturstudie som kan leda 

till utökad kunskap inom området. Denna kunskap är viktig för att 

anestesisjuksköterskan som arbetar preoperativt skall få ökad förståelse, vilket kan leda 

till bättre vård för oroliga patienter.   

 

4 Syfte 
Syftet är att identifiera förekommande icke-farmakologiska interventioner för att lindra 

preoperativ oro och effekten av dessa åtgärder. 

 

5 Metod 

5.1 Studiedesign 

Studien är en systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats. Den genomfördes 

genom att identifiera, välja ut, värdera och syntetisera all högkvalitativ empirisk 

forskning inom uppsatsens problemformulering och syfte. En systematisk 

litteraturstudie är en forskningsöversikt av den litteratur som existerar runt en fråga. Det 

är ett bra sätt att hålla sig själv och sin verksamhet uppdaterad angående den senaste 

forskningen och har ett högt bevisvärde. Därför är det av största vikt att noggrant 

granska artiklarna som används i studien för att utesluta partiskhet och att endast 

använda sig av primära artiklar. Görs inte alla steg helt korrekt i en systematisk 

litteraturstudie blir resultatet felvisande (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

 

5.2 Urval 

I urvalet av relevanta artiklar användes inklusions- och exklusionskriterier enligt 

Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) PICOT-modell. Detta presenteras i tabell 1: 

Inklusions-och exklusionskriterier. PICOT är en modell för att strukturera 

frågeställningen samt artikelsökningen av studier. P = Population består av 

befolkningen som undersöks samt deras hälsoproblem eller andra relevanta faktorer 

inom populationen som inkluderas. I = Intervention består av en åtgärd eller behandling 

forskarna önskar utvärdera. C = Comparative intervention består av en kontrollgrupp 

som möjliggör utvärdering av interventionen. O = Outcome består av resultatet på 

frågeställningen. T = Type of study består av vilken specifik forskningsdesign som 

inkluderas (ibid.).  
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Tabell 1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Population Vuxna över 18 år som ska genomgå planerad 

operation i generell anestesi med preoperativ 

oro 

Psykisk sjukdom 

Intervention Icke-farmakologisk behandling 
 

Comparative 

intervention 

Ordinarie eller rutinbehandling 
 

Outcome Presenterat resultat i siffror och text 
 

Type of study Kvantitativa studier 

Engelskt språk 

Etiskt granskad/godkänd 

Publicerade innan 

2008 

 

För att hitta ny och aktuell forskning inom syftet och problemformuleringen valdes 

begränsningen att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år. 

 

5.3 Datainsamling 
5.3.1 Sökning 

En testsökning gjordes för att undersöka hur stor mängd litteratur det fanns inom 

ämnesområdet och hur artiklarna inom ämnesområdet var indexerade med olika termer. 

Litteratursökningen gjordes både enskilt och tillsammans med en bibliotekarie från 

Linnéuniversitetets bibliotek i enlighet med SBUs metodhandbok (SBU, 2017). 

 

För att börja med den systematiska sökningen bröts syftet ned till PICO ord och därefter 

skapades sökorden som användes i databaserna för att hitta artiklar som svarar på syftet. 

Se tabell 2: Sökord utifrån PICO-bearbetning. Detta gjordes i enlighet med Bettany-

Saltikov & McSherrys (2016) metod.  

Tabell 2 Sökord utifrån PICO-bearbetning 

Population Intervention Comparative 

intervention 

Outcome 

Vuxna över 18 år 

som ska genomgå 

planerad operation 

med preoperativ 

oro 

Icke-farmakologisk 

behandling 

Ordinarie eller 

rutinbehandling 

Mätning av 

interventionen 

gentemot 

ordinarie 

behandling 

Sökord som 

använts 

   

“Preoperative 

anxiety” 

Anxiety 

Preoperative  

”Surgery, 

operation, surgical 

procedure” 

Ambulatory 

”Day surgery” 

“Nursing 

intervention” 

“Nursing care” 

“Patient care” 

“Anxiety 

prevention” 

”Anxiety 

prevention and 

control” 

”Preoperative 

period” 

”Preoperative 

care” 

“Clinical trial” 

“Clinical trial as 

topic” 
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I studien användes begreppet preoperativ oro som översattes till “preoperative anxiety”. 

Dock fanns inte “preoperative anxiety” som ett ämnesord i databaserna och därför 

användes ämnesordet anxiety och fritextordet preoperative i olika kombinationer med 

andra ord i sökningarna. Sökstrategierna presenteras i bilaga 1; Sökmatris. Varje stor 

databas har en egen ordlista eller indexering och är uppställd alfabetiskt och hierarkiskt. 

Detta för att skapa ett enhetligt innehåll med relationer mellan begreppen. För att fånga 

upp så många studier som möjligt blandades indexeringsord med fritextord i 

sökningarna. Till en början gjordes fritextsökningar med ämnesord och fritextord där 

majoriteten av artiklarna hittades. För att inte gå miste om artiklar gjordes en bred 

sökning med PICO-modellens olika block, i dessa sökningar hittades enbart studier som 

redan kommit fram i föregående sökning. En bred sökning syftar till att hitta många 

artiklar inom ämnet men det är få som är relevanta, här hittas dessutom nya artiklar som 

inte har hunnit bli indexerade. Sökstrategierna har gjorts efter SBU:s (2017) 

metodhandbok. Tillsammans med sökorden har Booleska fraserna AND och OR 

använts i databaserna. Dessa fraser kombineras med sökorden, AND ger en begränsning 

av sökningen medan OR breddar sökningen (SBU, 2017).  

 

Databaserna som har använts är Cinahl with Full text, PubMed, Web of Science samt 

PsycINFO. Linnéuniversitetet (2018) skriver att Cinahl with Full text tillhandahåller 

tidskrifter med inriktning mot omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. PubMed har 

en inriktning mot medicin, biomedicin, odontologi och omvårdnad. Web of Science 

utgör en portal för olika citeringsindex; Arts and Humanities som innefattar konst och 

humaniora, Science som omfattar vetenskapliga journaler och Social science som 

omfattar vetenskapliga journaler inom samhällsvetenskap. PsycINFO har referenser till 

artiklar, avhandlingar, forskningsrapporter och böcker inom psykiatri, omvårdnad, 

pedagogik och antropologi. 

 
5.3.2 Urvalsprocessen 

I första steget lästes alla titlar och sammanfattningar vid sökningen i databaserna. I 

bilagan; Sökmatris, förevisas hela processen. I steg två togs 158 hela artiklar ut och 

lästes igenom. Totalt togs 24 artiklar ut som motsvarar uppsatsen syfte och 

problemformulering. Alla exkluderingar skedde genom inklusions- och 

exklusionskriterna. Under denna process tittades det på etiskt tillstånd särskilt, då det i 

flera artiklar stod att endast review board hade godkänt deras studie men inte på vilka 

premisser. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) trycker på vikten att använda enbart 

etiskt godkända artiklar i en systematisk litteraturstudie (ibid.). Uppsatsens författare 

lokaliserade tidskriften där artikeln var publicerad och letade upp deras ståndpunkt 

angående etiskt tillstånd. I vissa tidskrifter stod det att det skulle framkomma i artikeln 

och hade det då inte gjort det, exkluderades artikeln. I vissa tidskrifter stod det att det 

krävdes ett etiskt tillstånd av review board för att få publicera i tidskriften och då 

inkluderades artikeln vidare till granskningsprocessen. 

 

5.3.3 Kvalitet 

När artiklarna var valda utifrån inklusions- och exklusionskriterierna genomfördes en 

kvalitetsgranskning av de 24 artiklarna. Kvalitetsgranskningsmallen som användes var 

Caldwell, Henshaw och Taylor (2011) som bestod av 18 frågor för kvantitativa 

respektive kvalitativa studier. Dessa frågor användes för att granska titel, författare, 

litteraturgenomgång, syfte, etiska frågor, studiedesign, population och urval. Det skall 

även finnas en tydlighet i datainsamling, dataanalys, resultat och en omfattande 

diskussion samt slutsats (ibid.). Då ett av datainsamlingens inklusionskriterier var 
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kvantitativa studier användes endast de kvantitativa frågorna i mallen. Enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) kan svaren kodas med siffror. Nej = 0, Delvis = 1 och Ja 

= 2. Då kan studien som högst få 36 poäng (ibid.). Studiens författare valde att 

exkludera studier som hade poäng 20 eller lägre, summan av poängen valdes då 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) rekomenderade det. När granskningen av 

artiklarna var färdig kvarstod 23 artiklar till resultatet. Alla artiklar presenteras i en kort 

sammanfattning, se bilaga: Artikelmatris. 

 

5.4 Dataanalys 

För att svara på syftet i denna uppsats användes resultatet från de 23 utvalda artiklarna. 

PICO-begreppet användes för att ta ut resultatet. Då det intressanta i resultatet var 

vilken population det handlade om, vilken intervention som gjordes, vad 

kontrollgruppen hade gjort samt vilket resultat studien kommit fram till i artikeln. 

Resultatet togs ut genom en extraktionsmall från Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016). De hävdar att det är viktigt att använda en mall vid dataextraktionen för att det 

ska kunna ske på ett systematiskt sätt. Det ökar trovärdigheten i resultatet om alla steg 

har skett systematiskt under litteraturstudiens gång (ibid.). Resultatet har sammanställts 

via en beskrivande analys där olika kategorier har kunnat identifierats. Detta sätter 

samman studier som är liknande för att styrka de olika resultaten. Vidare har studiernas 

mätningar före interventionen och direkt efter interventionen omvandlats till procent 

och visas i tabellformat. Detta är ett tydligt sätt att sammanställa resultatet på då 

studierna har använt olika mätinstrument, vilket har gjorts i enlighet med Bettany-

Saltikov & McSherry (2016) metod.  

 

Tabell 3: Resultatets inkluderade studier och typ av kirurgi 
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104
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153
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93
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395
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60
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I tabell 3: Resultatets studiemedverkande och typ av kirurgi, presenteras antal deltagare 

och typ av kirurgi i de olika studierna som ingår i litteraturstudien.  

Resultatet i den systematiska litteraturstudien baseras på 23 studier. Tre av studierna är 

genomförda i Amerika, sju i Europa och 13 i Asien. Samtliga studier hade en 

experimentell design varav merparten var randomiserade kontrollstudier (n=19). Vid 

mätning av preoperativ oro var STAI (n=12) och VAS (n=5) de mätinstrument som 

användes mest. Några studier använde sig av andra mätinstrument, däribland STOA, 

SAI, BAI, APAIS, HADS och GA-VAS. I fyra studier användes både STAI och VAS 

för mätning av oro under olika skeden. I 20 studier mättes nivån av oro före 

interventionen och efter interventionen, innan operation. Tre studier genomförde 

mätningarna vid andra tillfällen. Lee, Chao, Yiin, Chiang och Chao (2011) mätte inte 

orosnivån före interventionen, men använde sig av en kontrollgrupp. I Lins (2012) 

studie mättes effekten av interventionen tre dagar efter operation. Oliphant, Lowder, 

Ghetti och Zyczynski (2013) mätte inte kontrollgruppens orosnivå efter rutinvården, 

däremot mättes interventionsgruppen före och efter interventionen.  

 

5.5 Forskningsetik 

I studien användes inga persondata eller biologiska material av något slag. Studien var 

inte i behov av etiskt tillstånd då den inte påverkar patienter på ett fysisk eller psykisk 

vis. Studien kommer inte heller att publiceras i någon vetenskaplig tidskrift därför 

behövde inte författarna ansöka om etiskt tillstånd. 

Alla  artiklar har granskats etiskt genom att se på följande kriterier; har de fått ett etiskt 

tillstånd att bedriva sin studie och presenterar de alla resultat som både stödjer och inte 

stödjer deras hypotes. Resultatets artiklar kommer att sparas i tio år som Forsberg & 

Wengström (2016) rekommenderar. 

 

6 Resultat 
Studierna undersökte effekten av olika icke-farmakologiska interventioners inverkan på 

preoperativ oro och av dessa visade 20 av studierna positiv effekt på preoperativ oro. 

Resultatet är indelat i fyra huvudkategorier: Information och undervisning, Ljud och 

musik, Avslappning och Övrigt. I tabell 4 presenteras resultatkategorierna. 

Tabell 1 Resultatkategorier 
 

Undervisning/information 

1:Visuell och muntlig 

2:Preoperativt samtal 

3:Preoperativt bemötande 

Ljud/ 

musik 

Avslappning Övrigt 

1.Sadati (2013) 1 
   

2.Ertug (2017) 
 

x x 
 

3.Arslan (2008) 
 

x 
  

4.Hielmann (2016) 3 
   

5.Pereira (2016) 3 
   

6.Gómez-Urquiza 

(2015) 

 
x 

  

7.Ni (2012) 
 

x 
  

8.Lin (2011) 
  

x 
 

9.Guo (2012) 1 
   

10.Labrague (2016) 
 

x 
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11.Lee (2011) 
 

x 
  

12.Granziera 

(2013) 

2 
   

13. Franco (2015) 
   

x 

14. Oliphant (2012) 1 
   

15. Kalogianni 

(2016) 

1 
   

16. Rejeh (2013) 
  

x 
 

17. Soltner (2011) 3 
   

18. Wen (2009) 
   

x 

19. Shahmansouri 

(2014) 

2,3 
   

20. Erci (2008) 2 
   

21.Palmer (2015) 
 

x 
  

22. Valiee (2012) 
   

x 

23. Kiran (2017) 
   

x 

 

6.1 Information / Undervisning 

6.1.1 Visuell och muntlig undervisning  

Nedan redovisas resultatet med visuell och muntlig undervisning i tabell 5. 

 

Tabell 2 Oro före och efter visuell och muntlig undervisning 

 
 

Preoperativ information i olika former har visat sig påverka patienters orosnivå innan 

och efter kirurgi. Guo, East och Arthur (2012), Kalogianni et al. (2015) och Sadati et al. 

(2013) fann att skriftlig tillsammans med muntlig information innan kirurgi minskar 

patientens nivå av preoperativ oro (ibid.). Guo et al. (2012) och Kalogianni et al. (2015) 

visade även att information preoperativt däremot inte påverkade patienters postoperativa 

oro, smärta eller antal dygn på sjukhus (ibid.). Sadati et al. (2013) visade att information 

angående det perioperativa förloppet gav en signifikant minskning av oro vilket även 

hade positiv effekt på illamående, kräkning och mobilisering i det postoperativa skedet. 

Kalogianni et al. (2015) fann att information om sårvård preoperativt gav mindre 

Guo, 2011 Sadati, 2013 Oliphant, 2013 Kalogianni, 2015

Före intervention 28,57% 71,22% 50,88% 45,13%

Efter intervention 11,90% 50,43% 47,13% 42,50%

Före kontrollgrupp 34,76% 70,13% 47,38% 47,13%

Efter kontrollgrupp 29,05% 70,88% 46,13%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Före intervention Efter intervention Före kontrollgrupp Efter kontrollgrupp
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postoperativa komplikationer. Oliphants et al. (2013) studie visade att en preoperativ 

videoundervisning om kvinnlig anatomi, hygien och hur man utför ren intermittent 

kateterisering (RIK) gav mindre preoperativ oro för kvinnor som skulle genomgå 

gynekologisk kirurgi.  

 

6.1.2 Preoperativt samtal  

Nedan redovisas resultatet för preoperativt samtal i tabell 6. 

 

Tabell 3 Oro före och efter preoperativt samtal 

 
 

Samtliga studier visade att stödjande samtal hade positiv effekt på preoperativ oro. Erci, 

Sezgin och Kacmaz (2008) beskriver en signifikant minskning av orosnivån efter 

stödjande samtal preoperativt. De använde sig av Perplaus’s Interpersonal Relations 

model som intervention, vilket stärkte patienten. Detta ledde till att de kunde klara av att 

hitta sin egna information och ställa de frågor de var i behov av innan operationen. 

Interventionen ledde till signifikant minskad oro innan och efter operation(ibid.). 

Granziera et al. (2013) använde sig i interventionsgruppen av en psykolog som 

samtalade om patientens rädslor, oro och coping. Psykologen gav sedan anestesiologen 

verktyg för att kunna stödja den enskilde patientens emotionella reaktioner och 

kognitiva hanteringsstrategier. Studien fann att oron minskade hos interventionsgruppen 

efter att ha pratat med anestesiologen, men det fanns ingen signifikant effekt. I 

Shahmansouris et al. (2014) studie träffade patienterna en psykoterapeut gruppvis där 

samtalet fokuserade på hälsofrämjande livsstilsförändringar och avslappningsövningar. 

Studien mätte oro och rädsla separat och efter interventionen såg de att rädslan 

(preoperativt) minskade signifikant i interventionsgruppen, dock sågs ingen effekt på 

den preoperativa oron. 

 

6.1.3 Preoperativt bemötande  

Nedan presenteras resultatet för preoperativt bemötande i tabell 7. 

Granziera, 2013 Shahmansouri, 2014 Erci, 2008

Före intervention 62,87% 46,25% 29,37%

Efter intervention 54,75% 46,13% 23,49%

Före kontrollgrupp 62,75% 50,25% 28,89%

Efter kontrollgrupp 56,88% 52,87% 28,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Före intervention Efter intervention Före kontrollgrupp Efter kontrollgrupp
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Tabell 4 Oro före och efter preoperativt bemötande 

 
 

Heilmann et al. (2016), Pereira, Figueiredo-Braga och Carvalho (2016), Shahmansouri 

et al. (2014) och Soltner, Giquello, Martin och Beydon (2011) beskriver vikten av att 

informationen under det preoperativa mötet delges med ett empatiskt förhållningssätt. 

De beskriver även att informationen skall vara individuellt anpassad och att 

vårdpersonalen har ett patientcentrerat förhållningssätt. I Heilmanns et al. (2016) studie 

gav interventionen en signifikant minskning av oro och den hade även effekt på den 

postoperativa oron i flera dagar. Detta ledde dock inte till färre sjukhusdagar för 

interventionsgruppen. Pereira et al. (2016) och Soltners et al. (2011) visade att det 

empatiska bemötandet gav en god effekt på preoperativ oro. Soltner et al. (2011) 

beskriver vidare att ett empatiskt förhållningssätt förbättrar patientens uppfattning av 

kvaliteten på informationen. Undersökningen visade även att det minskade oron efter 

det preoperativa besöket med ett empatiskt förhållningssätt, effekten var dock kortvarig. 

Samtalet hade större effekt om informanten fick träffa samma vårdpersonal på 

operationssalen som vid tillfället för det preoperativa samtalet. I Pereiras et al. (2016) 

studie framkommer även att ett empatiskt förhållningssätt och individanpassad 

information minskar smärta och förbättrar återhämtningen i det postoperativa förloppet.  

 

6.2 Ljud och musik 

Nedan redovisas resultatet för ljud och musik i tabell 8. 

Heilmann, 2016 Periera, 2016 Soltner, 2011
Shahmansouri,

2014

Före intervention 35,70% 42,37% 52% 46,25%

Efter intervention 28,50% 39,50% 47,50% 46,13%

Före kontrollgrupp 36,20% 48,38% 47,50% 50,25%

Efter kontrollgrupp 34,50% 48,13% 40,50% 52,87%
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Tabell 5 Oro före och efter ljud och musik 

 

 

En studie visade att naturljud hade god effekt på preoperativ oro (Ertug, Ulusoylu, Bal 

& Özgür, 2017) medan signifikant effekt på nivån av oro sågs i sex andra studier där 

patienter fick lyssna på naturljud eller musik preoperativt (Arslan, Özer & Özyurt, 

2008; Gómez-Urwuisa et al., 2015; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Lee, Chao, 

Yiin, Chiang & Chao, 2011; Ni, Tsai, Lee, Kao & Chen, 2012;  Palmer, Lane, Mayo, 

Schluchter & Leeming, 2015). Palmer et al. (2015) undersökte skillnaden mellan 

livemusik och inspelad musik. Det som kunde ses i studien var att livemusikgruppen 

blev något snabbare utskriven och hade en lite bättre effekt gentemot 

inspeladmusikgruppen. Båda interventionsgrupperna hade signifikant minskning av 

preoperativ oro (ibid.). Lee et al. (2011) undersökte skillnaden mellan högtalare och 

hörlurar. Högtalare hade bättre effekt på preoperativ oro jämfört med hörlurar, dock ej 

signifikant (ibid.). Tre studier undersökte enbart musikens effekt på preoperativ oro via 

förbestämd musik eller fritt vald och visade att musik var en effektiv åtgärd för att 

minska preoperativ oro (Arslan et al. 2008; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni et al. 

2012).  

Två studier jämförde flera interventioner gentemot en kontrollgrupp. Ertug et al. (2017) 

valde att låta patienten lyssna på naturljud i den ena interventionsgruppen och att 

patienten gör avslappningsövningar i den andra interventionsgruppen. Båda grupperna 

hade signifikant reducerad preoperativ oro. När studien jämförde de två 

interventionsgrupperna mot varandra såg de att grupperna hade liknande resultat efter 

interventionen. Gómez-Urquiza et al. (2015) undersökte avslappningsmusik gentemot 

fotografisk utställning. Den fotografiska utställningen var en video av fotografier som 

projiceras på väggen i väntrummet. Den fotografiska utställningen gav liten effekt på att 

minska preoperativ oro medan avslappningsmusik tillsammans med fotografisk 

utställning gav signifikant minskad preoperativ oro.  

I tre av studierna mättes vitalparametrar; blodtryck, puls och andningsfrekvens (Gómez-

Urquiza et al., 2015; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni et al., 2012). I två av dessa 

studier kunde de se att blodtryck och puls blev normaliserade (Gómez-Urquiza et al., 

Ertug,
2017

Natur-
ljud

Arslan,
2008
Valfri
musik

Gómez-
Urquiza,

2015
Musik &

Foto

Ni, 2012
Valfri
musik

Labragu
e, 2016
Valfri
musik

Lee,
2011

Hörlurar

Lee,
2011
Hög-
talare

Palmer,
2015
Live-

musik

Palmer,
2015

Inspelad
musik

Före intervention 81,36% 49,49% 38,50% 53,54% 50,94% 71,70% 64,80%

Efter intervention 60% 42,10% 28,38% 46,25% 45,54% 50% 44% 41% 38%

Före kontrollgrupp 74,74% 52,81% 40,21% 56,28% 51,48% 57% 57%

Efter kontrollgrupp 75,63% 55,54% 40,19% 54,13% 54,13% 62% 62% 57% 57%
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2015; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016) medan det i den tredje studien inte blev 

någon skillnad (Ni et al., 2012).  

 

6.3 Avslappning 

Nedan presenteras resultatet för avslappningsteknik i tabell 9. 

Tabell 6 Oro före och efter avslappningsteknik 

 

 

Tre studier har undersökt avslappningsteknik. Övningarna lärdes ut via ljudband eller 

vårdpersonal på sjukhuset. Interventionen avslappning visade på en minskning av 

preoperativ oro (Ertug et al., 2017; Lin, 2012; Rejeh, Heravi-Karimooi, Vasmoradi & 

Jasper, 2013). I Lins (2012) studie framkom att avslappningsövningar via inspelat band 

i en lugn miljö på sjukhuset hade positiv effekt på oro, vilket även ledde till sänkt 

systoliskt blodtryck och förbättrad sömn. Rejeh et al. (2013) beskriver i sin studie den 

signifikanta positiva inverkan avslappningsövningar från inspelat band har på 

preoperativ oro. Effekten sågs främst vid den sista mätningen tolv timmar efter 

intervention. Patienterna i den studien hade även tillgång till bandet med övningarna 

under hela det postoperativa förloppet och fick lyssna på det tills de själva kunde 

bemästra avslappningsövningarna. Ertug et al. (2017) beskriver ett liknande resultat i 

sin studie då de via personal på plats lärde ut avslappningsövningar (ibid.). De tre 

studierna följde upp interventionen efter operation och det visade sig att 

avslappninginterventionerna hade god effekt även postoperativt (Ertug, 2017; Lin, 

2012; Rejeh et al, 2013). 

 

6.4 Övrigt 

Nedan presenteras resultatet för övriga åtgärder i tabell 10. 

Ertug, 2017
Lin, 2012 (Efter:

Postoperativ dag 3)
Rejeh, 2016

Före intervention 76,79% 68,83% 61,60%

Efter intervention 61,88% 54,14% 57,70%

Före kontrollgrupp 74,74% 65,60% 62,90%

Efter kontrollgrupp 75,63% 49,50% 56,70%
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Tabell 7 Oro före och efter övriga åtgärder 

 
 

 

I studien Franco et al. (2016) finner de att inhalerad lavendelolja under tio minuter i en 

syrgasmask gav en ökning av positiva känslor men fann ingen signifikant skillnad för 

minskad preoperativ oro.  

Kirans et al. (2017) studie undersökte hur Rajyoga och meditation kan minska 

preoperativ oro och vad som händer med kortisolnivån i kroppen. Resultatet visade 

ingen signifikant skillnad av yoga och meditation på preoperativ oro innan operationen, 

dock mättes postoperativt en signifikant minskning av oron i interventionsgruppen. 

Kortisolnivån höjdes i båda grupperna postoperativt, dock märktes en signifikant 

mindre ökning hos interventionsgruppen. Vid den femte postoperativa dagen var 

kortisolnivån lägre hos kontrollgruppen än hos interventionsgruppen. 

Wen, Leslie och Rajendra (2009) studerade om aktivt värmetäcke kunde minska 

preoperativ oro gentemot Midazolam (Bensodiazepin). De fann att aktivt värmetäcke 

(Bear Hugger Blanket) gav ingen minskad effekt på den preoperativa oron men visade 

att patienterna upplevde en värmande komfort. Vid undersökningen om Midazolam och 

aktivt värmetäcke tillsammans minskade den preoperativa oron så var det ingen skillnad 

från enbart Midazolam resultatet. 

I Valiee, Bassampour, Nasrabadi, Pouresmaeil och Mehran (2012) studie undersöktes 

effekten av akupressur i ansiktet. Detta skedde med plastkulor som satt fast på 

punkterna och roterades. Akupressurgruppen hade signifikant minskad 

oro, andningsfrekvens och systoliskt blodtryck efter interventionen. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

 

Kirans, 2017
Rajyoga

Wen, 2009
Värme

Wen, 2009
Värme +

Midazolam

Valiee, 2012
Akupressur

Franco, 2016
Lavendelolja

Före intervention 71% 46,25% 51,25% 62% 59%

Efter interventionen 67,20% 45,00% 41,25% 40% 58%

Före Kontrollgrupp 68,70% 45% 45% 56,80% 55,63%

Efter kontrollgrupp 63,70% 43,75% 43,75% 50,70% 55,00%
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Litteraturstudiens kvalitet kommer diskuteras utifrån validitet och reliabilitet. SBU 

(2017) beskriver att det finns en inre och yttre validitet, den inre fokuserar på 

tillförlitligheten av metoden och resultatet medan den yttre fokucerar på hur studiens 

resultat kan ha en bredare giltighet och generaliserbarhet. Polit och Beck (2017) 

beskriver reliabilitet som precisionen och överensstämmelsen av informationen som 

erhållits i studien, vilket kan vara att tolka statistiska resultat och dess betydelse för 

generaliserbarheten. 

 

Litteratursstudiens syfte var att skapa en forskningsöverblick av vilka åtgärder som 

finns för att minska preoperativ oro. En systematisk litteraturstudie ger en 

forskningsöversikt runt en frågeställning och har ett högt bevisvärde. Enligt Polit och 

Beck (2017) ska forskarna eftersträva att göra en insiktsfull litteraturstudie som är mer 

än bara summan av tidigare studier. Det är också viktigt att ta med alla studier som kan 

inkluderas så att det blir en mångfald i svaren på forskningsöversikten, som fångar både 

positiva och negativa resultat (ibid.). Då denna systematiska litteraturstudie har en 

kvantitativ ansats bör orsakssamband och effekt tas upp till diskussion. Syftet vara att 

identifiera vilka interventions som finns och vilken effekt de ger. Detta skulle inte 

kunna göras i en kvalitativ studie då effekten måste kunna jämföras med något, vilket 

lättast gör med en kontrollgrupp. Därför valdes en kvantitativ ansats. Polit och Beck 

(2017) beskriver orsakssambandet i tre kriterier, tidsmässigt, förhållandet och att inga 

andra variabler ska kunna blandas in (ibid.). Orsakssambanden inom preoperativ oro 

finns väldokumenterat inom forskningen, en tid för kirurgi leder ofta till preoperativ oro 

och denna oro kan ge negativa konsekvenser för patienten. Därav kan en slutsats dras att 

det skulle vara välgörande för patienten att minska dens preoperativa oro. Nu kommer 

effekten in, för att den preoperativa oron ska minskas måste effekten av interventionen 

undersökas. Det gör enklast med experimentell forskning och därför styrks validiteten 

för att genomföra denna litteratur studie med en kvantitativ ansats. 

 

I litteraturstudien användes PICO-modellen för att bryta ned syftet till användbara 

sökord. För att avgränsa problemområdet användes olika sökord vid sökningarna i 

databaserna. Detta ledde till ett systematiskt tillvägagångssätt som var effektivt för att 

finna den information som söktes (Polit & Beck, 2017). Trots användandet av denna 

systematiska modell kan sökresultatet ha blivit otillräckligt omfattande då författarna till 

denna litteraturstudie har lärt sig PICO-modellens struktur och arbetssätt under arbetets 

gång. För att minimera denna risk använde studiens författare sig av 

universitetsbibliotekets sökhjälp. Genom struktureringen av syftet ringades 

problemområdet in och därigenom kunde sökningarna göras på ett fördjupat och 

specificerat sätt, vilket ledde till en hög validitet. Enligt SBU (2017) är PICO-modellen 

grunden för inklusions- och exklusionskriterierna, vilka leder till en hög inre validitet 

samt en mer specifik litteratursökning.  

 

Under fritextsökningen fann författarna att anxiety var det ord som frekvent återkom i 

titlar och sammanfattningar vid medicinsk forskning, det var även indexerat som 

ämnesord. Att inte använda synonymer till anxiety skulle kunna ha lett till en 

begränsning av relevanta artiklar under sökningen. Det fanns dock en tidsbegränsning 

för denna studie som gjorde att enbart de mest relevanta orden använts; anxiety och 

preoperative anxiety. Styrkan i att använda ämnes- och fritextord var att hitta så mycket 

som möjligt inom studiens specifika område. Frekvent återkommande var ämnesordet 

anxiety och eftersom det är ett relevant sökord leder det till ökad inre validitet. 

Ämnesordet medförde att sannolikheten att finna majoriteten av vetenskapliga artiklar 

inom området ökade. 
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Vid sökandet av artiklar användes Cinahl, PubMed, Web of Science och PsycINFO för 

att öka möjligheten att hitta all relevant forskning runt åtgärder för att minska 

preoperativ oro. På grund av tidsbrist har inte grå litteratur sökts, något som anses 

viktigt för att hitta all relevant forskning (Polit & Beck, 2017; SBU, 2017). Detta kan ha 

gjort att vissa studier inte har kommit med. Dock har författarna använts sig av fyra 

databaser för att försöka täcka in området så noggrant som möjligt. Tillförlitligheten på 

sökningen ökades när fyra databaser gicks igenom, vilket ledde till ökad inre validitet. 

Efter sökning i Cinahl och PubMeds databaser fann författarna endast några få nya 

artiklar på Web of Science och inga artiklar på PsycINFO. På den tid som författarna 

hade på sig att genomföra litteraturstudien, verkade det som att det inte kom fram fler 

artiklar med författarnas sökstrategi. Därför resonerar författarna till denna 

litteraturstudie att all relevant forskning har hittats genom en systematisk genomgång av 

databaserna. Eventuellt kunde fler artiklar hittats om tid funnits för användning av fler 

synonymer. Den yttre validiteten kan ha blivit lidande av tidsbristen, då det eventuellt 

finns fler studier som skulle kunna ha relevans för denna litteraturstudie.  

 

Till litteraturstudien valdes begränsningar vid sökning i de olika databaserna. Enligt 

Polit och Beck (2017) bör man vara väl bekant med de olika sökmotorerna innan 

sökningarna börjar, då databaserna har olika alternativ för sökbegränsningar, 

resultatkombinationer och nyckelord. På PsykINFO kunde åren inte begränsas efter 

egna önskemål utan enbart efter decennium och därför valdes det använda från 2010 

istället för decenniumet innan, dvs från år 2000. På PubMed valdes 19+ years och på 

Cinahl: all adults. Detta kan ha lett till att någon artikel med population på 18 år kan ha 

missats. På Web of Science gick det inte att begränsa ålder på informanter, vilket 

medförde flera träffar som manuellt fick sorteras bort. Anledningen till att studier på 

barn inte inkluderades är många. De mätinstrument som används på oro är olika på barn 

och vuxna vilket gör det svårare att jämföra. Dessutom är det interventioner som testas 

på barn i många fall annorlunda. Att ta med både vuxna och barn i studien gör att 

resultatet inte går att generalisera, eftersom de skiljer sig åt så pass mycket. Detta leder 

till att studien får en högre extern validitet då urvalet blir mer representativt för 

populationen. Reliabiliteten ökar också då det är viktigt att kunna reproducera både 

mätningar och studien på nytt med liknande resultat, detta stärks av Forsberg och 

Wengström (2016). 

 

För att minska risken för godtycklighet och slump i sökprocessen har författarna till 

denna litteraturstudie använt sig av inklusion- och exklusionskriterier. Kriterierna för 

inklusion valdes för att begränsa sökresultaten till syftet och göra populationen i 

studierna homogena, vilket är en förutsättning för att studiens resultat skall vara 

generaliserbart. Kvantitativa studier valdes då de mäter effekten av interventionen, 

vilket leder till att studiernas resultat går att jämföra mellan varandra. Författarna 

språkkunskaper innefattar svenska och engelska vilket lett till en avgränsning till 

engelska. Enligt SBU (2017) publiceras många studier inom hälso- och sjukvården på 

engelska, kinesiska, tyska och italienska (ibid.). Många studier kan ha fallit bort då de 

var publicerade på andra språk. För att även få med den mest relevanta och nyaste 

forskningen inom ämnet preoperativ oro, inkluderarades studier från 2010 och framåt. 

SBU (2017) tar upp vikten av att använda en tidsavgränsning, då äldre forskning har 

lägre kvalitet. Förändringar sker kontinuerligt inom hälso- och sjukvården som gör att 

äldre artiklar inte är relevanta (ibid.). Etik är en viktig del i varje studie då det skyddar 

patienten mot skada eller utnyttjande (Beck & Polit, 2017). I denna systematiska 

litteraturstudie har författarna uteslutit de artiklar som ej på ett tydligt vis redovisat 
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etiska överväganden samt godkännande från en etisk granskningskommitté. Detta 

noggranna sätt har lett till att flera artiklar (n=15) har fallit bort ur urvalet som självklart 

skulle kunna ha påverkat resultatet på något sätt. Då kriterierna för att inkludera studier 

till denna systematiska litteraturstudie har givit en homogen grupp, internationellt språk, 

ny och relevant forskning samt etiskt försvarbart förhållningssätt, leder det till att 

studien har en hög grad av inre validitet som även ger en generaliserbarhet, dvs. hög 

yttre validitet. 

 

Författarna till litteraturstudien satte inte upp tydliga riktlinjer för hur inkluderade 

studier skulle ha genomfört mätningarna av oro innan och efter intervention. Detta ledde 

till att tre studier inkluderades utan att de mätte oro innan och efter interventionen på 

samma sätt som resterande studier. Detta kan ha lett till en försämrad kvalitet och 

trovärdighet i resultatet. Polit och Beck (2017) menar att validitet inte är ett absolut utan 

mäts i grader Ett hot mot validiteten är att effekten inte kunnat stärkas helt (ibid.). 

Därför valdes det att öppet redovisa vilka artiklar det gäller via tabellerna, vilket ger en 

transparens. Studierna redovisas i olika kategorier i resultatet: Information och 

undervisning, Ljud och musik och Avslappning. Fördelen med dessa studier är att de 

stärker resterande resultat inom sin kategori, då de påvisar samma resultat som de andra 

studierna. Nackdelen med att studierna inkluderats är att litteraturstudiens reliabiliteten 

och validiteten minskat och därmed generaliserbarheten.  

 

Kvalitetsgranskningsmall användes för att kunna bedöma artiklarnas grad av kvalitet 

och ger en förutsättning för systematik. Detta ledde till att bias uteslöts då inga 

subjektiva åsikter styrde granskningen. De flesta artiklarna var av medel till hög kvalitet 

förutom en som uteslöts. En av studierna hade 21 procent bortfall från urvalet, enligt 

SBU (2017) saknar studier med ett bortfall på över 30 procent tillförlitlighet (ibid.). 

Från resterande studier var bortfallet lågt, därför ökar studiens trovärdighet och 

validitet. I studien används 19 randomiserade kontrollstudier. SBU (2017) menar att 

randomiserade kontrollstudier har högst bevisvärde då riskfaktorerna i de olika 

försöksgrupperna fördelas jämt mellan dem (ibid.). Något som minskar kvaliteten på 

denna litteraturstudie är att endast en av studierna använde blindteknik, vilket kan ha 

påverkat mätning och utfall. Då det är svårt att använda blindteknik vid interventioner 

med aktivt deltagande var det inte konstigt att flertalet av studierna inte använde 

blindteknik. Detta kan ha lett till falskt positivt resultat, då patienten har vetat om att de 

får en intervention som var tänkt att hjälpa dem. Enkelblind teknik kanske skulle kunnat 

genomföras på några studier där rutinvården inte skiljde sig markant från interventionen 

och patienten inte visste vad rutinvården innebar. Enligt Polit och Beck (2017) är det 

svårt att använda blindteknik i vårdvetenskapliga studier men det är alltid att föredra om 

det går att genomföra (ibid.). Litteraturstudien har hög validitet då den innefattar studier 

med hög tillförlitlighet.  

 

Resultatanalysen gjordes systematiskt på samtliga artiklar utifrån en PICO-mall. Det 

finns andra mallar för analys av resultat men författarna fortsatte med PICO-modellen 

då de vid detta skede var väl inlästa på metoden. Litteraturstudien har gjorts med en 

beskrivande analys. Metaanalys har inte kunnat tillämpas då resultaten från 

interventionerna i flera fall använt sig av olika mätinstrument (STAI, SAI, STOA, 

STAI-Y, VAS, GA-VAS, APAIS, BAI, HADS). STAI och VAS är de mätinstrument 

som används i merparten av studierna. Författarna finner att dessa mätinstrument har 

hög reliabilitet i det syfte de avsett att mäta samt att de är validerade (Avido-Lange, 

2014; Julian, 2011; Williams et al. 2010; Zeleniková et al. 2017). I kvantitativa studier 

ökar validiteten när instrumenten har en hög reliabilitet och är validerade. I och med att 
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studierna använde sig av olika mätinstrument valde därförlitteraturstudiens författare att 

presentera resultat i procent så att de lättare går att jämföra med varandra. Detta leder 

också till att resultatet lättare kan generaliseras. Det författarna utläst från procentsatsen 

är att studierna hade olika nivåer av preoperativ oro. Inga samband mellan nationalitet, 

studieurval, kön, typ av kirurgi eller mätinstrument har hittats mellan de studier som 

utmärker sig med höga nivåer av preoperativ oro. Det som kunde urskiljas var att två 

studier hade låga ingångsvärden av preoperativ oro och de studierna använde sig av BAI 

och HADS (Erci et al., 2008; Guo et al., 2012), detta tänker vi kan bero på 

mätinstrumenten. Dock har dessa studier samma procentuella minskning av preoperativ 

oro efter interventionen jämfört med de andra studierna. Detta stärker litteraturstudiens 

resultat i generaliserbarhet. 

 

Genom att författarna har arbetat strukturerat och dokumenterat varje steg i studiens 

process, är studien transparent och reproducerbar. Enligt Polit och Beck (2017) är 

transparens och reproducerbarhet viktiga komponenter i en systematisk litteraturstudie 

som ökar studiens trovärdighet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I många studier används vårdpersonal som begrepp för att beskriva personalen som 

utför interventionen. Då olika länder har olika utbildningskrav på sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor har vi valt att behålla vårdpersonal som begrepp men tolkat in 

resultatet till anestesisjuksköterskans roll. Samtliga interventioner vars syfte är att 

minska den preoperativa oron omfattar anestesisjuksköterskans ansvarsområde. 

Studiens resultat visar att icke farmakologiska åtgärder kan ha positiv effekt på 

preoperativ oro. Särskilt god effekt visade det empatiska förhållningssättet som 

information gavs på tillsammans med den individuella informationen men även 

avslappning gav god effekt. Signifikant effekt visade sig ljud och musik ha på 

preoperativ oro. Även akupressur visade signifikant effekt, dock kan det inte 

generaliseras då resultatet endast har en studie att tillgå. 

 

7.2.1 Information och undervisning 

Resultatet i litteraturstudien visade att information och undervisning preoperativt hade 

god till mycket god effekt på patientens upplevelse av oro preoperativt. Särskilt god 

effekt gav individanpassad skriftlig och muntlig utbildning i samband med ett empatiskt 

bemötande. Viktigt visade sig även vara att personalen som träffar patienten 

preoperativt även är de som skall ta hand om individen under operationen. Lindwall och 

von Post (2008) styrker detta genom att beskriva vikten av kontinuitet både för patient 

och personal i det pre-, intra- och postoperativa förloppet. De menar att det är 

sjuksköterskan som då är kontinuiteten och denna kontinuitet är en förutsättning vid en 

omhändertagande relation och för att vården skall kunna ske på ett värdigt sätt (ibid.). 

Enligt Goncalves, Cerejo och Martins (2017) är det sjuksköterskans uppgift att ge 

information om det perioperativa vårdförloppet och det är främst det preoperativa 

skedet som förbises. Lin och Wang (2005) menar att preoperativ information av en 

sjuksköterska ger signifikant minskad preoperativ oro. Eriksson (2014) beskriver att 

grunden i vårdprocessen är relationen mellan vårdare och patient. Det är i denna relation 

patienten skall få utrymme att beskriva sina problem, behov, begär samt utbyta 

information (ibid.). Lärandet har en hälsofrämjande funktion och vårdaren ska 

möjliggöra lärandet utifrån individen (Eriksson, 1995). Genom det preoperativa 

samtalet med anestesisjuksköterskan där patienten fått information och svar på frågor 

kan oron minska då utbildningen i många fall leder till ökad trygghet. Detta främjar 

patientens hälsa vilket visat sig ge bättre återhämtning, med minskade kostnader för 
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sjukvården till följd. En kontinuitet skulle kunna införas genom nya rutiner på 

arbetsplatsen. Dock ser författarna att det är svårt idag då det är en brist på 

anestesisjuksköterskor vilket leder till att de prioriteras till sina specifika 

arbetsuppgifter. Flera arbetsplatser har infört att allmänsjuksköterskor jobbar pre- och 

postoperativt med patienten vilket leder till sämre kvalitet på informationen, då de inte 

har samma möjlighet att besvara specifika frågor om det intraoperativa förloppet. Det 

leder även till sämre kontinuitet då annan personal tar över patienten efter detta. Skulle 

arbetsgivarna lyckas bibehålla och anställa fler anestesisjuksköterskor skulle de kunna 

jobba preoperativt och då samtala med de patienter de ska ansvara för intraoperativt den 

närmaste veckan. Ytterligare en svårighet för att kontinuerlig vård skulle kunna 

tillämpas är att operationer ofta blir uppskjutna till annat datum, vilket försvårar 

planeringen. Rudolfsson, Ringsberg och Von Post (2003) beskriver vikten av 

förändringen inte enbart kommer från anestesisjuksköterskan utan att det kommer från 

hela organisationen, då det krävs kontinuitet och luft i schemat för att 

anestesisjuksköterskan ska kunna avlösas och kunna genomföra perioperativa samtal 

(ibid.). 

 

Litteratudstudiens resultat visade att det preoperativa samtalet minskade preoperativ 

oro när samtalet var individuellt och inte när det skedde i grupp (Shahmansouri et al., 

2014). Dock har Spalding (2003) visat att en gruppintervention kan vara effektiv. Denna 

studie presenterar dock resultat där operationspersonal går igenom hela 

operationsförloppet för att få patienten att känna igen sig och därmed få en minskad 

preoperativ oro (ibid.). Därför funderar författarna till denna litteraturstudie på om den 

positiva effekten av minskad preoperativ oro kan bero på vem det är som genomför 

åtgärden. Renouf, Leary och Wiseman (2014) menar att sjuksköterskans psykologiska 

approach reducerar preoperativ oro, speciellt genom att omvårdnad är holistiskt och 

använder sig av en patientcentrerad vård. Därigenom uppmärksammar sjuksköterskan 

patientens oro och hjälper patienten på en individnivå (ibid.). Kan sjuksköterskans, 

läkarens eller psykoterapeutens preoperativa samtal ge olika effekt? Eventuellt kan det 

bli skillnad då olika vårdpersonal har olika utbildningar och ansvarsområden men 

samtidigt har de samma mål gentemot patienten, att göra honom/henne lugn och 

förberedd inför operationen. Eriksson (1995) menar att ansa är att verkligen vilja 

patienten väl (ibid). Detta kan tyda på att sjuksköterskan kan ha en mer utvecklad 

helhetssyn på patienten i sitt samtal. Patienten är en individ och att ta hänsyn till hela 

patienten i en gruppintervention kan vara svår att tillgodose. Vill patienten öppna sig 

och därmed blotta sitt inre i en grupp? Med detta i beaktande kan det vara så att det 

individuella samtalet har bäst effekt då patienten får den värme och närhet som gör att 

patienten kan skapa tillit till vårdpersonalen vilket ger en förutsättning för leken och 

lärandet. Vilket i sin tur stärker hälsan. 

 

Interventionen av det empatiska bemötandet preoperativt ger en signifikant positiv 

effekt på preoperativ oro. Utmärkande var Heilmann et al. (2016) där interventionen 

utfördes individuellt under 30 minuter. Resterande resultat fick god effekt men inte 

signifikant effekt på preoperativ oro. Skillnaden som urskiljdes i resultatet var att 

Heilmann et al. (2016) hade dubbelt så lång intervention. Detta leder författarna i denna 

studie till tron att tiden spelar en roll. Vioulac, Aubree, Massy och Untas (2016) 

framhåller att ett empatiskt förhållningssätt möjliggör för sjuksköterskan att lättare 

förstå patientens helhet utifrån dennes sjukdom, behandling och privatliv. Den tid som 

patienten och sjuksköterskan träffas gör att en starkare relation uppstår. Stress på grund 

av bristande kunskap, patientens hälsotillstånd och akuta situationer kan påverka 

sjuksköterskans möjlighet att utveckla ett empatiskt förhållningssätt till patienten (ibid.). 
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Utifrån detta ser författarna en koppling till den tid studiernas interventioner hade i 

relation till utfallet, där bäst effekt på preoperativ oro beskrevs med längst tid för 

intervention. Eriksson (2014) beskriver att samhället och vårdpersonalen inte mäter 

hälsa på samma sätt. Samhället fokuserar på vårddygn och personalkostnad medan 

vårdpersonalen fokuserar på patientens individualitet med kvalitativa mål (ibid.). Kan 

samhällets och vårdpersonalens syn på hälsa kombineras? Om vårdpersonalen kan lägga 

sitt fokus på patienten och dennes behov, leder detta kanske till minskade 

komplikationer, snabbare återhämtning och färre vårddygn. Utgår vården enbart från 

samhällets kvantitativa syn på hälsa kanske patienten som individ förbises. Ett 

empatiskt bemötande leder till att patienten känner sig sedd, vilket gör att patienten blir 

bekräftad i sin existens vilket leder till en ökad hälsa. 

 

Författarna till litteraturstudien funderar även på om kulturella skillnader kan spela en 

roll i hur väl åtgärderna fungerar i förebyggandet av preoperativ oro. Hu et al. (2014) 

beskriver att det finns kulturella normer som även styr hur människan beter sig. I den 

studien visade det sig att österländska länder premierade gruppdynamiken och att inte 

sticka ut med sina känslor medan i västerländska länder premieras individen och att 

känslor är viktiga att få visa (ibid.). I resultatet visade det att gruppsamtalet 

(Shahmansouri, 2014) inte gav effekt på preoperativ oro. Om normen är att passa in i 

gruppen och inte uttrycka sina känslor har författarna till denna studie funderat på hur 

patienterna kände i gruppsamtalet och hur ärliga de kunde vara med sina känslor och 

funderingar. Kan det ha varit den kulturella aspekten som gjorde att patienterna inte 

ville sticka ut och prata om sina känslor? Detta var en förutsättning för att 

interventionen skulle ha effekt och kan därför ha lett till sämre resultat. Studien är gjord 

i Asien och skulle i så fall kunna jämföras med Hus et al. (2014) resultat. Eriksson 

(2014) menar att beroende på kultur, människosyn och vårdsyn uppfattas målet hälsa 

och vad som är god patientvård olika (ibid.). Detta kan ha lett till att studierna från 

Asien är svåra att jämföra med studierna från Europa. 

 

7.2.2 Ljud och musik 

Musik visade en mycket god effekt på preoperativ oro i litteraturstudiens resultat. 

Utmärkande i resulatet var Palmer et al. (2015) där patienterna fick lyssna på livemusik 

under fem minuter vilket gav signifikant bättre effekt på preoperativ oro i jämförelse 

med de studier som utfördes under längre tid med inspelad musik. Att ha i åtanke är 

även att de vid liveframträdandet hade ett samtal med musikterapeuten om låtval. I 

studien reflekterar författarna själv om detta mötet i sig kunde haft effekt på preoperativ 

oro. Eriksson (1995) menar att genom ögonkontakt eller att en person finns nära en 

annan så sker en beröring, denna ansning har positiv effekt på oro (ibid.). Vid livemusik 

menar författarna att det då sker en beröring från artist till patient och att detta ger bättre 

effekt på den preoperativa oron än enbart musik. Författarna i studien har diskuterat 

huruvida patientens egna val eller förvald musik kan göra skillnad i preoperativ oro. 

Litteraturstudiens resultat talar för att det inte spelar någon roll. Detta styrks av Cooke, 

Chaboyer, Schluter och Hiratos (2005) som menar att orosnivån inte påverkas av vilken 

musik som spelas, men det finns en indikator att patienten föredrar att få välja sin egna 

familjära musik (ibid.). Författarna i litteraturstudien upplever att musik är en 

kostnadseffektiv och en biverkningsfri omvårdnadsåtgärd som anestesisjuksköterskan 

lätt kan tillhandahålla patienten. Patienten kan preoperativt fram till en viss punkt 

använda sig av sin mobiltelefon och lyssna på musik via en app eller hemsida. Musik 

ger en känsla av välbehag som även minskar känslan av den preoperativa oron, detta 

leder till ökad hälsa precis som Rosiek et al (2016) kommit fram till. Cooke et al. (2005) 

menar också att patientens autonomi stärks vilket möjliggör egenvård (ibid.). Även 
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McCafferey och Loscin (2002) tar upp att människan upplever musik med alla sinnen 

(ibid.). Musik har även visat sig vara en bättre åtgärd för att minska preoperativ oro än 

lugnande medlet Midazolam (Bringman, Giesecke, Thörne & Bringman, 2009). Allt 

detta visar på att musik är en effektiv åtgärd för att minska preoperativ oro och kanske 

kan livemusik ha något bättre effekt då fler sinnen används gentemot enbart hörseln vid 

inspelad musik. 

 

7.2.3 Avslappning 

Avslappning gav god effekt på preoperativ oro i litteraturstudiens resultat. Ko och Lin 

(2012) stödjer resultatet och menar att inspelade avslappningsövningar är en alternativ 

behandlingsstrategi som bör finnas att tillgå innan kirurgiska ingrepp, dock som ett 

tillägg till sjuksköterskans vårdande förhållningssätt (ibid.). Att avslappning är ett 

effektivt sätt att minska preoperativ oro kanske kan bero på att patienten får gå in i sitt 

inre rum och stärka sig själv, hitta kraften för att minska sin oro. Eriksson (2014) menar 

att vårdens ansvar är att hjälpa patienten finna sin egna kapacitet att hantera stress, för 

att patienten ska hitta sin väg till hälsa (ibid.). Författarna ser att avslappningsövningar 

är ett sätt för sjukvården att förmå patienten till egenvård. För att hitta vägar till att 

patienten ska kunna genomföra avslappningsövningar krävs enbart en säng i ett lugnt 

rum. Dock krävs det preoperativt att en personal lär ut avslappningsövningarna eller att 

patienten får tillgång till en inspelning med avslappningsövningar eller tekniker. 

Sjukvården skulle kunna lösa det med att ha “öppet hus” någon gång i veckan där 

patienterna får komma och träna på avslappningsövningar och tekniker. Ett annat sätt 

skulle kunna vara att patienten får inspelade övningar med sig hem i samband med 

övriga förberedelsematerial. Det skulle kanske bära med sig en initial kostnad, men med 

förhoppningen att avslappningen leder till minskad preoperativ oro, vilket ger en 

snabbare återhämtning med minskade komplikationer och därmed bära runt åtgärdens 

kostnader inom sjukvården.  

 

7.2.4 Övrigt 

I resulatetets kategori övrigt hittades enbart en artikel kring varje intervention vilket 

leder till att detta resultat inte går att generalisera. Eriksson (1995) beskriver att 

människor söker sig till alternativa vårdformer dels på grund av bristande tro på den 

klassiska vården, dels på grund av ett sökande till det ursprungliga. Sökandet kan tolkas 

som att det är något människan saknar. Alternativa vårdformer verkar se hela 

människan i högre grad och använder en högre nivå av ansa, leka och lära (ibid.). 

Endast en av studierna hade en signifikant minskning av den preoperativa oron (Valiee, 

2012), vilka använt akupressur. Att akupressur kan ha en effekt på preoperativ oro 

finner även Faircloth (2015), men beskriver även att mer forskning behövs på området 

innan några slutsater kan dras om effektiviteten (ibid.) Även Rajyogan hade viss effekt 

på preoperativ oro, men främst sågs effekten postoperativt. Vad detta kan bero på är 

svårt att säga, då inga fler artiklar med yoga har hittats. Varken preoperativ värme eller 

inhalation av lavendelolja visade ha någon effekt på preoperativ oro. Av existerande 

forskning visar preoperativ värme (Wagner, Byrne & Kolcaba, 2006) och inhalation 

(Stea, Beraudi & De Pasqual, 2014) att det kan ha en liten effekt på preoperativ oro, 

men att mer forskning behövs (ibid.). Författarna till denna studie tror att patienten som 

är skeptisk till den klassiska medicinen gärna provar alternativa vårdformer dels för att 

den vårdformen har en högre grad av att se hela människan, dels tar vara på ansa, leka 

och lära i dess grundform. De patienter som är sökande till ursprunget har kanske en 

högre grad av nyfikenhet och lekande och därmed väljer att prova alternativa 

vårdformer. Vad kan den klassiska vården lära sig av detta? Patienten är en individ och 
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vill bli sedd och bejakad som en individ. Därför är det viktigt att se en helhet, som 

involverar människan, hälsan och vården.  

 

8 Slutsats 
Det finns flera icke-farmakologiska interventioner som har god effekt på preoperativ 

oro. I det nuvarande forskningsläget är information och undervisning, ljud och musik 

och avslappning, tre av de vanligast förekommande åtgärderna. De behandlingarna är 

kostnadseffektiva och lätta att implementera, särskilt musik. Att finna åtgärder som 

minskar oro är ett naturligt steg i utvecklingen för en god och kostnadseffektiv vård. 

Icke farmakologiska åtgärder ligger i linje med hälso- och sjukvårdslagen, som anger att 

patienten ska ha möjlighet att välja behandlingsalternativ. Hälso- och sjukvårdens arbete 

handlar om att förebygga ohälsa, främja hälsa och utifrån värdighet och respekt ge 

individanpassad behandling, vilket är en förutsättning för god vård. Som 

anestesisjuksköterska handlar det om att se till varje individs bästa och hjälpa patienten 

att uppnå hälsa.  

 

Framtida forskning skulle kunna vara befogad inom värmeterapi. Då nuvarande 

forskning bedrivs mycket runt normotermi, dvs att hålla patienten i sin normala 

kroppstemperatur, skulle det även vara intressant att undersöka om värme kan hjälpa till 

att minska preoperativ oro. 
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Chi-2-test för att 

kontrollera homogeniteten. 

De använde en 

beskrivande statistik med 

t-test och ANOVA 

Datan analyserades genom 

SPSS 

Nr 3 

Arslan, S., 

Özer, N. & 

Özyurt, F. 

2008 

Turkiet 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Effect of 

music on 

preoperative 

anxiety in men 

undergoing 

urogenital 

surgery 

Undersöka 

effekten av 

musikterapi på 

preoperative oro 

hos turkiska män 

som ska genomgå 

urogentital kirurgi 

Intervention: 

Lyssna på valfri 

musik i hörlurar på 

sitt rum under 30 

minuter 

Kontroll: Vila i 

sängen med stängd 

dörr 

 

STAI 

Randomiserad 

kontollerad 

studie med 

pretest och 

posttest 

Urval n=64 

Dropout n=0 

Interventiongrupp n =32 

Kontrollgrupp n = 32 

  

För att analysera datan 

användes SPSS. För att 

kontrollera demografin 

användes chi-2-test, 

ensidig t-test samt 

tvåsidigt t-test. 

Musik efter 

interventionen gav 

signifikant 

minskning av 

preoperativ oro. 

34/36 

Nr: 4 

Hielmann, 

C., Stotz, U., 

Burbaum, 

C., 

Feuchtinger, 

J., Leonhart, 

R., Siepe, M, 

Beyersdorf, 

F. & 

Fritzsche, K. 

2016 

Tyskland 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Short-term 

intervention to 

reduce anxiety 

before 

coronary 

artery bypass 

surgery - a 

randomised 

controlled trial 

Undersöka en 

intervention med 

individuell 

information och 

känslomässigt 

stöd inför CABG 

Intervention: 

Information och 

undervisning med 

emotionellt stöd 

under 30 minuter 

Kontroll: 

Rutininformation 

 

STOA +VAS 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=207 

Dropout n=46 

Interventiongrupp n=118 

Kontrollgrupp n=89 

  

De använde sig av 

beskrivande statistik 

genom en analys med 

SPSS. För att kategorisera 

skillanderna mellan 

grupperna användes chi-2-

test och ANOVA. För 

datan användes AMOS 

21.0. 

Preoperativt 

minskade oron 

signifikant men 

visade sig ha bäst 

effekt fem dagar 

senare. 

Interventionen 

gjorde inte att 

sjukhusdagarna 

minskade eller gav 

minskad mortalitet. 
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Nr:5 

Pereira, L., 

Figueiredo-

Braga, M., 

Patient 

Education and 

Counseling 

Målet med studien 

var att undersöka 

effekten av ett 

empatiskt 

Intervention: 

Individuellt samtal 

och utbildning med 

sjuksköterska som 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=104 

Dropout n=0 

Kontrollgrupp n=52 

Interventionsgrupp n=52 

Resultatet visade att 

interventionsgruppen 

hade lägre orosnivå, 

mindre smärta och 

30/36 

 



  
 

XI 

Carvalho, I-

P. 

2016 

Portugal 

Preoperative 

anxiety in 

ambulatory 

surgery: The 

impact of an 

empathic 

patient-

centered 

approach on 

psychological 

and clinical 

outcomes 

patientcentrerat 

förhållningssätt på 

preoperativ oro 

och kirurgiskt 

resultat. 

har 

specialutbildning 

inom 

patientcentrerad 

vård under 15 

minuter. 

Kontroll: 

Rutininformation 

 

STAI-Y 

 

Data analyserades i 

PASW. Chi-2-test och t-

test användes för att 

jämföra grupperna. 

bättre återhämtning 

efter operation än 

kontrollgruppen. 

Nr: 6 

Gómez-

Urquiza, 

J.L., Hueso-

Montoro, C., 

Urquiza-

Olmo, J., 

Ibarrondo-

Crespo, R., 

González-

Jiménez, E. 

& Schmidt-

Riovalle, J. 

2015 

Spanien 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

A randomized 

controlled trial 

of the effect of 

a photographic 

display with 

and without 

music on pre-

operative 

anxiety 

Undersöka 

effektiviteten av 

fotografisk 

utställning för att 

minska 

preoperativ oro 

hos öra, näsa och 

hals kirurgiska 

patienter, med och 

utan musik. 

Intervention:  

1: Fotografisk 

utställning 

2: Fotografisk 

utställning med 

avslappnings 

musik. 

Duration 22 

minuter 

Kontroll: Rutin 

 

STAI 

Randomiserad 

kontroll klinisk 

studie 

Urval n=180 

Dropouts n=9 

Intervention med fotografi 

utställning: n=60 

Intervention med fotografi 

utställning tillsammans 

med musik: n=60 

Kontrollgrupp: n=60 

 

SPSS användes för att 

analysera datan. För att 

verifiera de normala 

variablerna användes 

Kolmogorov-Smirnov test. 

För att jämföra grupperna 

användes ANOVA för de 

kvantitativa variablerna 

och Chi-2-test för de 

kvalitativa variablerna. Ett 

t-test gjordes för att 

jämföra inom grupperna 

om skillnader. För att 

jämföra de tre grupperna 

användes en-vägs 

Interventionen med 

fotografisk 

utställning 

tillsammans med 

musik var signifikant 

effektivare än enbart 

fotografisk 

utställning. Den 

fotografiska 

utställningen gav 

liten effekt. 
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XII 

ANOVA och post-hoc 

Bonferroni multi.test  

Nr:7 

Ni, C-H., 

Tsai, W-H., 

Lee, L-M., 

Kao, C-C., 

Chen, Y-C. 

2012 

Taiwan 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Minimising 

preoperative 

anxiety with 

music for day 

surgery 

patients – a 

randomised 

clinical trial 

 

Undersöka 

effekten av musik 

i den preoperativa 

skedet för att 

minska oro för 

dagkirurgiska 

patienter 

Intervention: 

Lysnna på Kinesisk 

och Taiwainesisk 

musik i begränsat 

urval i hörlurar 

under 20 minuter. 

Kontroll: Vila i 

väntrummet. 

 

STAI 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=172 

Dropout n=11 

Musikgrupp n=86 

Kontrollgrupp n=86 

 

De använde sig av Chi-2-

test samt ensidig och 

tvåsidigt t-test för att 

analysera resultat efter 

intervention samt mellan 

intervention och 

kontrollgrupp.Statistikanal

ysen gjordes med hjälp av 

SPSS 

Resultatet visade att 

patienter som skulle 

genomgå planerad 

dagkirurgiskaoperati

oner fick en 

signifikant mindre 

mängd oro inför 

operation då de fick 

lyssna på musik. 

29/36 

Nr:8 

Pi-Chu Lin 

2011 

Taiwan 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

An evaluation 

of the 

effectiveness 

of relaxation 

therapy for 

patients 

receiving joint 

replacement 

surgery 

Undersöka 

effekten av 

avslappningsterapi 

för att minska 

patientens oro och 

smärta före och 

efter total 

ledplastik 

Intervention: 

Lyssna på inspelad 

avslappningövning

ar via hörlurar 

liggande i en skön 

ställning med 

dimmat ljus under 

20 minuter. 

Kontroll: Vila i 

sängen. 

 

STAI 

Experimentell 

kontrollgrupp 

pretest-posttest 

quasiexperime

ntell design 

Urval n=93 

Dropout n=0 

Interventiongrupp n=45 

Kontrollgrupp n=48 

  

De använde sig av 

beskrivande statistikanalys 

med ensidigt t-test, 

tvåsidigt t-test samt 

ANOVA 

  

Alla statistikanalyser 

gjordes via SPSS 

I samband med total 

ledplastik hade 

avslappningsterapi 

positiv inverkan på 

oro, smärta och 

systoliskt blodtryck. 

Det hade även god 

effekt på patientens 

sömn och 

avslappning. 
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XIII 

Nr:9 

Guo, P., 

East, L., 

Arthur, A 

2012 

Kina 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

A preoperative 

education 

intervention to 

reduce anxiety 

and improve 

recovery 

among 

Chinese 

cardiac 

patients: A 

randomized 

controlled trial 

Undersöka 

effekten av 

preoperativ 

utbildning kan 

redusera oro och 

föbättra 

återhämtning. 

Intervention: 

Skriftlig och 

muntlig 

information 

tillsammans med 

familjemedlem, två 

till tre dagar innan 

operation under 15-

20 minter. 

Kontroll: Rutinvård 

 

HADS 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=153 

Dropout n=18 

Interventionsgrupp n=76 

Kontrollgrupp n=77 

 

De använde sig av 

beskrivande 

statistikanalys, t-test, 

Mann-Whitney U test. 

Analysen utfördes med 

hjälp av SPSS. 

Preoperativ 

utbildning är effektiv 

mot att reducera oro 

och depression bland 

patienter som skall 

genomgå 

hjärtoperation. 
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Nr:10 

Labrague, 

L-J., 

McEnroe-

Petitte, D-M 

2016 

Filippinerna 

Clinical 

Nursing 

Research 

Influence of 

Music on 

Preoperative 

Anxiety and 

Physiologic 

Parameters in 

Women 

Undergoing 

Gynecologic 

Surgery 

Undersöka vilken 

påverkan musik 

har på graden av 

oro och vitala 

parametrar. 

Intervention: 

Lyssna på musik 

(val: country, 

naturljud eller 

klassisk) via 

hörlurar under 15-

20 minuter 

Kontroll: Rutinvård 

 

STAI 

Experimentell 

design med 

pre- och 

posttest 

Urval n= 97 

Dropout n=8 

Interventiongrupp n=48 

Kontrollgrupp n=49 

 

Analysen gjordes via 

SPSS. Man använde sig av 

Chi-2-test och t-test mellan 

grupperna.  

Musik preoperativt 

visade sig reducera 

oro signifikant och 

stabilisera de 

psykologiska 

parametrarna. 

29/36  

Nr: 11 

Lee, K-C., 

Chao, Y-H., 

Yiin, J-J., 

Chiang, P-Y. 

& Chao, Y-F 

2011 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

Effectiveness 

of different 

music-playing 

Undersöka om 

effekten av av 

musik i högtalare 

respektive 

hörlurar hos 

patienter som 

väntar på kirurgi 

Intervention: 

Lyssna på folk- och 

popmusik under 10 

minuter via: 

1: Högtalare 

2: Hörlurar 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=167 

Dropout: n=19 

Interventions grupp med 

högtalare n=66 

Interventionsgrupp med 

hörlurar n=48 

Kontrollgrupp n=53 

Vid mätning av oro 

med VAS såg 

studien en 

signifikant skillnad i 

oro mellan båda 

interventionsgrupper

na gentemot 

30/36  



  
 

XIV 

Taiwan devices for 

reducing 

preoperative 

anxiety: A 

clinical 

control study. 

gör att preoperativ 

oro minskar. 

Kontroll: Utan 

musik 

 

VAS 

 

 

Dataanalysen gjordes med 

SPSS. De använde en 

beskrivande statestik. Chi-

2-test, Envägs ANOVA 

och Scheffe-test användes. 

kontrollgruppen i 

minskad oro. Vid 

mätning av pulsen i 

grupperna såg 

studien ingen 

signifikant skillnad. 

Nr: 12 

Granziera, 

E., Guglieri, 

I., Del 

Bianco, P., 

Capovilla, 

E., Dona, B., 

Ciccarese, 

A-A., 

Kilmartin, 

D., 

Manifredi, 

V. & De 

Salvo, G. 

2013 

Italien 

European 

Journal of 

Anesthesiolog

y 

A 

multidisciplina

ry approach to 

improve 

preoperative 

understanding 

and reduce 

anxiety 

Testa hypotesen: 

att en 

multidisciplinerat 

team skulle kunna 

öka förståelsen av 

informationen av 

anestesiologen 

och därmed 

minska oro.  

Intervention: 

Intervju med 

psyko-onkolog som 

bedömmer 

emotionella 

reaktioner och 

kognitiva 

hanteringsstrategier

. Psyko-onkologen 

briefar 

anestesiologen om 

kommunikationsstr

ategi de ska 

använda sig av. 

Duration 30-60 

minuter. 

Kontroll: Sedvanlig 

anestesibedömning. 

 

STAI 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=234 kvinnor 

Dropout n=17 

Interventionsgruppen: 

n=124 

Kontrollgruppen: n=110 

 

Chi-2-test användes för att 

utvärdera skillnaderna 

mellan grupperna. En post 

hoc analys gjordes för att 

se om interventionen 

skulle kunnat ge annat 

resultat hos patienter med 

hög nivå av oro. Alla svar 

mättes med Chi-2-2test 

och den statistiska 

analysen gjordes med 

SAS. 

I båda grupperna 

minskade oron efter 

samtalet med 

anestesiologen. Det 

var ingen signifikant 

skillnad mellan 

gruppernas oro 

förutom för patienter 

med en hög nivå av 

oro där hjälpte 

interventionen till att 

minska oron mer än 

kontrollgruppen. 

29/36 

 

Nr 13 

Franco, L., 

Blanck, 

T.J.J., 

Dugan, K., 

Kline, R., 

Shanmugam

, G., Galotti, 

A. von 

Journal of 

Clinical 

Anesthesia 

Both lander 

fleur oil and 

unscented oil 

aromatherapy 

reduce 

preoperative 

Undersöka 

hypotesen: 

Lavendel olja 

aromaterapi 

minskar 

preoperativ oro 

och samtidigt 

minskar puls och 

blodtryck. 

Intervention: 

Inhalera 

lavendelolja i 

syrgasmask med 

två liter syrgas 

under 10 minuter. 

Kontroll: Inhalera 

luktfri olja i 

syrgasmask med 

Randomiserad 

studie 

Urval n=93 kvinnor 

Dropout n=5 

Interventionsgrupp n=43 

Kontrollgrupp n= 45 

 

Skillnaden mellan 

grupperna jämfördes med 

Chi-2-test. Prism 6 

användes för att analysera. 

Lavendel oljan 

förbättrade positiva 

känslor. Det fanns 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i 

minskning av 

preoperativ oro. 
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XV 

Bergen 

Granell, A. 

& Wajda, 

M. 

2015 

USA 

anxiety in 

breast surgery 

patients: a 

randoized trail 

två liter syrgas 

under 10 minuter. 

 

STAI 

Tvåsidigt t-test jämförde 

STAI svaren mellan 

grupperna. 

Nr: 14 

Oliphant, 

S.S., 

Lowder, J.L. 

Ghetti, C. & 

Zyczynski, 

H.M. 

2012 

USA 

International 

Urogynecol 

Journal 

Effect of a 

preoperative 

self-

catheterization 

video on 

anxiety: a 

randomized 

controlled trial 

Undersöka 

hypotesen om en 

video om ren 

intermittent 

kateterisering kan 

förbättra oro hos 

kvinnor som ska 

genomgå prolaps 

och/eller 

inkontinent 

kirurgi. 

Intervention: Titta 

på en 10 minuter 

lång video 

angående kvinnan 

anatomi och hur 

och varför de ska 

RIKa sig. 

Kontroll: Rutinvård 

 

STAI-S 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=199 kvinnor 

Dropout n=0 

Interventionsgruppen n=99 

Kontrollgruppen n= 100 

 

Statisk analys gjordes med 

SPSS. Icke-normala 

variablar användes student 

t-test och Mann-Whitney 

U-test. För kontinuerliga 

varibler användes 

Wilcoxon signed rank test. 

Generalized linear 

modeling anvädes för att 

jämföra förändringar över 

tid. Chi-2-test eller 

Fischer’s exact test 

användes för att analysera 

kategoriska variabler. 

Den preoperativa 

oron minskade efter 

att ha tittat på 

videon, postoperativt 

var det ingen 

skillnad på oron. 
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Nr:15 

Kalogianni, 

A., Almpani, 

P., 

Vastardis, 

L.,  G., 

Charitos, C., 

Brokalaki, 

H. 

2016 

Grekland 

European 

Journal of 

Cardovascular 

Nursing 

Can nurse-led 

preoperative 

education 

reduce anxiety 

and 

postoperative 

complications 

Undersöka 

effekten av 

sjuksköterskeledd 

preoperativ 

utbildning på oro 

och postoperativt 

resultat 

Intervention: Träffa 

sjuksköterska tre 

till fyra dagar innan 

operation; med 

skriftlig och 

muntlig operation 

om 

operationsprocesse

n och 

avslappningsövnin

gar i avskilt rum på 

Radomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=395 

Dropout n=0 

Interventionsgrupp n=205 

Kontrollgrupp n=190 

 

analys utfördes via 

SPSS.Chi-2-test användes 

samt t-test. 

Den preoperativa 

utbildningen 

reducerade oro på 

patienter som skulle 

genomgå 

hjärtoperation. 
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XVI 

 of patients 

undergoing 

cardiac 

surgery? 

mottagningen. 

Samma procedur 

dagen innan 

operation. Duration 

är ej fastställt. 

Kontroll: Standard 

information och 

vård. 

 

STAI 

Nr 16 

Rejeh, N., 

Heravi-

Karimooi, 

M., 

Vaismoradi, 

M. & 

Jasper, M. 

2013 

Iran 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice 

Effect of 

systematic 

relaxation 

techniques on 

anxiety and 

pain in older 

patrients 

undergoing 

abdominal 

surgery 

Undersöka 

effekten av 

systematiska 

avslappningsövnin

gar på smärta och 

oro hos äldre 

patienter som ska 

genomgå 

bukkirurgi. 

Intervention: 

Inspelad 

avslappningsteknik

(utan muskel 

kontraktioner) via 

hörlurar i sängen 

under 15 minuter. 

Kontroll: Normal 

vård 

 

VAS 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=120 

Dropout n=4 

Interventionsgrupp n=60 

Kontrollgrupp n=60 

 

Datan analyserades både 

beskrivande och 

interferentiell statestik 

med SPSS. Student t-test 

användes för att undersöka 

skillnaderna mellan 

grupperna.  

Interventiongruppen 

hade signifikant 

mindre smärta och 

oro gentemot 

kontrollgruppen. 
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Nr: 17 

Soltner, C., 

Giquello, J-

A., 

Monrigal-

Martin, C., 

Beydon, L. 

2011 

Frankrike 

British 

Journal of 

Anaesthesia 

Continuous 

care and 

empathic 

anaesthesiolog

ist attitude in 

the 

preoperative 

period: impact 

Undersöka hur ett 

empatiskt 

preoperativt besök 

kan ha effekt på 

patients oro och 

tillfredsställelse.  

Intervention: 10-15 

minuter 

Första stadium 

Gr1: preoperativt 

besök av 

anestesiolog1 med 

neutralt bemötande 

Gr 2: preoperativt 

besök av 

anstesiolog1 med 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n=136 kvinnor 

Dropout n=0 

Interventionsgrupp 1 n=34 

Interventionsgrupp 2 n=34 

Kontrollgrupp1 n=34 

Kontrollgrupp 2 n=34 

 

Statistik analys gjordes i 

Systat 12. 

Empati vid det 

preoperativa mötet 

minskar oro. Detta 

bibehålls inte till 

operation då man 

träffade annan 

personal än den 

preoperativt. 
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XVII 

on patient 

anxiety and 

satisfaction 

empatiskt 

bemötande 

Gr 3: preoperativt 

besök av 

anestesiolog 2 med 

neutralt bemötande 

Gr 4: preoperativt 

besök av 

anestesiolog 2 med 

empatiskt 

bemötande 

Andra stadium 

Gr 1: anestesiolog 

1 med neutralt 

bemötande söver 

patienten 

Gr 2: anestesiolog 

1 med empatiskt 

bemötande söver 

anestesiolog 

2  patienten 

Gr 3: anetsesiolog 

2 med neutralt 

bemötande söver 

anestesiolog 1 

patienten 

Gr 4: anstesiolog 2 

med empatiskt 

bemötande 

söver  patient 

 

APAIS + VAS 

Data jämfördes med 

Kruskal-Walles test och 

envägs ANOVA 

Nr: 18 

Wen, R-J., 

Leslie, K., 

Rajendra, P 

Anaesthesia 

Pre-operative 

forced-air 

warming as a 

Undersöka 

effekten av 

preoperativ 

Intervention: 20 

minuter 

Gr 1: enkel 

bomullsfilt 

Blind, 

placebokontrol

lerad 

Urval n=120 

Dropout n=25 

Kontrollgrupp n=30 

Interventionsgrupp 

Preoperativ värme 

minskade inte den 

preoperativa oron.  
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XVIII 

2009 

 

method of 

anxiolysis 

värme mot 

preoperativ oro 

och jämföra denna 

intervention med 

midazolam.  

tillsammans med 

koksalt injektion 

Gr 2: Bear Hugger 

Blanket och 

värmare koksalt 

injektion 

Gr 3: enkel 

bomulsfilt och 

Midazolam 

injektion 

Gr 4: Bear Hugger 

Blanker och 

Midazolam 

injektion 

 

STAI + VAS 

randomiserad 

studie 

1: n=30 

2: n=30 

3: n=30 

 

Data jämfördes med Chi-

2-test. Envägs ANOVA 

användes för att bestämma 

skillnad inom grupperna. 

Nr 19 

Shahmansou

ri, N., 

Janghorbani

, M., Omran, 

A.S., 

Karimi, 

A.A., 

Noorbala, 

A.A., 

Arjmandi, 

A. & 

Nikfam, S. 

2014 

Iran 

Psychology, 

Health & 

Medicine 

Effects of a 

psychoeducati

on 

intervention 

on fear and 

anxiety about 

surgery: 

Randomized 

trail in patients 

undergoing 

coronary 

artery bypass 

grafting. 

Testa hypotesen 

att 

psykopedagogik 

som intervention 

jämfört med rutin 

behandling 

minskar rädsla och 

oro hos patienter 

som ska genomgå 

en CABG 

Intervention: 

Gruppsamtal (5-6 

personer) med 

psykoterapeuth 

dagen efter 

inskrivning med 

information om 

livsstilsförändringa

r samt 

avslappningsövrnin

gar. Duration 60-90 

minuter. 

Kontroll: Rutinvård 

 

STAI 

Randomiserad 

klinisk studie 

Urval n= 60 

Bortfall n=2 

Interventionsgrupp n=29 

Kontrollgrupp n=31 

 

Analysen gjordes med 

SPSS. Resultaten för 

gruppen jämfördes med 

Mann-Whitney U-test och 

resultaten inom grupperna 

jämfördes med Wilcoxon-

test. För att jämföra 

propotionerna användes 

Chi-2-test eller Fischer’s 

test. Alla tester var två-

vägs-test. 

Känslan av rädsla 

miskade i 

interventionsgruppen 

men det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

vid känslan om oro. 

32/36 

 

Nr 20 Austrialian 

Journal of 

Undersöka 

effektiviteten av 

Peplau’s 

Intervention: En 

interventionsgrupp 

med fyra faser med 

Randomiserad 

klinisk studie 

Urval n=120  

Dropout n=0 

Interventionsgruppen n=60 

Interventionen 

minskade oron 

preoperativt. Dock 
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XIX 

Erci, B., 

Sezgin, S. & 

Kacmaz, Z. 

2008 

Turkiet 

Advanced 

Nursing 

The impact of 

therapeutic 

relationship on 

preoperative 

and 

postoperative 

patient anxiety 

Interpersonal 

Relations Model 

på preoperative 

och postoperative 

oro. 

Perplau’s 

interpersonal 

Relations model: 

1.Orientering sker 

först då de lär 

känna varandra och 

identifierar sin oro. 

2. Identifikation av 

patientens oro, 

problem och 

känslor. Här hjälpte 

författarna till med 

information om 

kirurgin, pre- och 

postoperativ vård, 

anestesin. 

3.Uttnyttjande 

fasen där patienten 

tsjälv tar kontroll 

över sin egen hälsa 

och författarna blir 

mer utav en 

rådgivare 

4.Upplösningsfasen

: Patienten blir 

självständig 

 

BAI 

Kontrollgruppen n=60 

 

Tvä-vägs-t-test undersökte 

olikheterna mellan 

grupperna. För att 

undersöka skillnaderna 

inom gruppen användes 

Mauchley’s Test och post-

hoc-test. Covariance 

analys användes för att 

undersöka förhållandet 

mellan oro och demografi. 

mättes att den 

postoperativ oron 

minskade signifikant 

hos 

interventionsgruppen

. 

Nr 21 

Palmer, J-

B., Lane, 

D.,Mayo, D., 

Schluchter, 

Journal of 

Clinical 

Oncology 

Effects of 

music Therapy 

on Anesthesia 

Undersöka 

effekten av live 

och inspelad 

musik preoperativt 

på patienter som 

skall genomgå 

Intervention: Mäta 

skillnaderna mellna 

livemusik och 

inspelad musik. 

Duration 5 minuter 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Urval n= 207 

Dropout n=16 

Invenventionsgrupp 1: 

n=69 

Interventionsgrupp2: n=70 

Kontrollgrupp: n=68 

Att inkludera 

musikterapi vid 

cancerkirurgi kan 

hjälpa patienten att 

hantera sin 

preoperativa oro på 
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XX 

M., 

Leeming, R 

2015 

USA 

Requirements 

and Anxiety in 

Woman 

Undergoing 

Ambulatory 

Breast Surgery 

for Cancer 

Diagnosis and 

Treatment: A 

randomized 

Controlled 

Trial 

kirurgi för 

diagnostik och 

behandling av 

bröstcancer. 

Gr1: Samtal med 

musikterapeuth för 

att välja låt som 

sedan framträddes 

live. 

Gr 2: Samtal med 

musikterapeuth för 

att välj låt som 

sedan lyssnas på 

inspelad med 

hörlurar. 

Kontroll: Rutinvård 

 

GA-VAS 

 

Pairwise Wilcoxon rank 

sum test användes för att 

jämföra resultat mellan 

grupperna. 

 

ett säker, effektivt, 

tidseffektivt och 

trevligt sätt. 

Nr 22 

Valiee,S., 

Bassampour

, S.S., 

Nasrabadi, 

A.N., 

Pouresmaeil, 

Z. & 

Mehran, A. 

2012 

Iran 

Journal of 

PeriAnesthesi

a Nursing 

Effect of 

Acupressure 

on 

Preoperative 

Anxiety: A 

Clinical Trial 

Undersöka 

effekten av 

akupressur av oro 

och vitala 

parametrar hos 

patienten före 

bukkirurgi 

Intervention: 

Akupressur på två 

punkter samtidigt 

vid tredje ögat 

(mellan ögonen) 

och Shen men (på 

inre och övre delen 

av örat) med en 

plastkula som 

sattes fast på 

punkterna och 

roterades under 10 

minuter. 

Kontroll: 

Akupressur på 

falska punkter. 

 

VAS 

En två-grupps 

randomiserad 

kontroll klinisk 

studie 

Urval n=70 

Dropout n=0 

Interventionsgrupp n=35 

Kontrollgrupp n=35 

 

Data analyserna gjordes 

med SPSS. Kolmogorov-

Smirnov-test kontrollerade 

normala variablar. Mann-

Whitneu U test 

kontrollerade medelvärdet 

av oro mellan grupperna 

och Wilcoxon signed rank 

test kontrollerade 

medelvärdet av oro före 

och efter intervention. T-

tets jämförde medelvärdet 

av 

vitalparametraranamellan 

grupperna och tvåsoido-t 

test jämförde medelvärdet 

Akupressur gruppens 

hade signifikant 

minskad 

oro,  andningsfrekve

ns och systoliskt 

blodtryck efter 

interventionen blev 

lägre. 

30/36  



  
 

XXI 

före och efter 

interventionen.  

Nr 23 

Kiran, U., 

Ladha, S., 

Makhija, N., 

Kapoor, 

P.M., 

Choudhury, 

M., Das, S., 

Gharde, P., 

Malik, V. & 

Airan, B. 

2017 

Indien 

Annals of 

Cardiac 

Anaesthesia 

The role of 

Rajyoga 

meditation for 

modulation of 

anxiety and 

serum cortisol 

in patients 

undergoing 

coronary 

artery bypass 

surgery: A 

prospective 

randomized 

control study. 

Utvärdera 

perioperativa oron 

hos patienter som 

ska genomgå 

CABG som gör 

Rajyoga 

meditation. Samt 

utvärdera serum 

kortisol nivåerna 

hos patienterna. 

Intervention: 

Rajyoga tre gånger 

per dag under 30 

minuter och 

meditation tre 

gånger per dag 

under 10 minuter. 

Kontroll: Rutinvård 

och information 

 

VAS 

Blodprover för att 

se 

Kortisolnivåerna. 

Prospektiv 

randomiserad 

kontroll studie 

Urval n=147 

Dropout n=3 

Interventionsgrupp n=73 

Kontrollgrupp n=74 

 

SPSS användes för 

statistiska uträkningar. 

Skillnaderna mellan 

grupperna jänfördes med 

Univariate analysis. 

Kontinuerliga variabler 

jämfördes med student t-

test. 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

av interventionen 

innan operationen 

men den signifikant 

skillnad kunde ses 

postoperativt på oron 

hos 

interventionsgruppen

. Kortisolinvån 

höjdes i båda 

grupperna 

postoperativt, dock 

signifikant mindre i 

interventionsgruppen 

dagen efter 

operationen men vid 

den femte 

postoperativa dagen 

var nivån lägre hos 

kontroll gruppen. 
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