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SAMMANFATTNING 
 
Oro är en av faktorerna att ta hänsyn till när människor ska genomgå en operation. Oro 
kan orsaka stort lidande och även ha betydelse för resultatet med operationen. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som kunde minska 
oro hos patienter som ska genomgå kirurgi. I studien ingick 15 stycken artiklar som 
belyste omvårdnadsåtgärder för att minska patientens oro. Analysen gjordes med en 
manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: att lindra oro med hjälp 
av musik inför operation, att lindra oro med hjälp av utbildning, undervisning och 
information inför operation och andra omvårdnadsåtgärder som kan lindra oro inför 
operation Resultatet visade att det finns olika sätt att minska patienters oro inför 
operation. Sjuksköterskans roll var betydelsefull då det framkom att patienternas 
önskemål om att bli sedda och bekräftade var viktigt. Det upplevdes mycket positivt för 
patienterna när sjuksköterskan gick igenom vad som skulle hända inför, under och efter 
operationen. En negativ aspekt som framkom i studien var att patienterna upplevde att 
de inte fick kontakt med personalen under tiden de låg och väntade på operation. Då det 
framkommit att det finns många varierande sätt att minska oro på är det viktigt att 
sjuksköterskan ser varje patient som en individ och inte baserar sitt omvårdnadsarbete 
enbart på rutiner. Bemötandet från sjuksköterskan hade stor betydelse för patienternas 
upplevda oro.  
 
Nyckelord: innehållsanalys, omvårdnad, oro, preoperativ. 
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INLEDNING 
I vårt dagliga arbete på ortopediska vårdavdelningar möter vi patienter som läggs in för 
en operation. Dessa patienter kommer till oss mer eller mindre oroliga och vi är 
intresserade av att ta reda på hur och om sjuksköterskan genom omvårdnadsåtgärder kan 
minska patientens oro. Tiden som patienten tillbringar på sjukhus blir ofta kort då 
operationsmetoderna har förbättrats och ingreppen inte blir så omfattande. Oron som 
patienten kan uppleva finns där oberoende av hur lång operationen är eller vilken typ av 
ingrepp som utförs. Enligt Holm och Hansen (2000) startar olika psykologiska och 
fysiologiska reaktioner hos patienten när tiden för operationen är bestämd. Patienterna 
känner rädsla för det som de inte har vetskap om. Detta kan till exempel vara att inte ha 
en säker eller klar diagnos, oro inför sövning och rädsla att inte vakna upp igen, smärta 
och att det ska ha uppkommit bestående skador. 
Det är därmed väsentligt att öka kunskapen om omvårdnadsåtgärder som kan minska 
patientens oro inför en operation.  
 

BAKGRUND 
Preoperativ oro  
Det är vida känt att patienter som skall opereras blir oroliga och känner sig stressade 
inför situationen som de står inför (Detroyer et al., 2008; Pritchard, 2009). Patienternas 
oro börjar redan den dagen som datum för operationen fastställs (Pritchard, 2009). Oron 
förknippas ofta med känslan av att förlora kontrollen eller oberoendet, anestesin oroar 
ofta, oro inför oväntade diagnoser och att det ska göra ont efter operationen (Mitchell, 
2003) Oro förekommer hos 11 till 80 procent hos de patienter som ska genomgå kirurgi 
(Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). Högre nivå av oro kan utlösa arytmier 
(oregelbunden hjärtverksamhet) och öka känslan av smärta (Mitchell, 2003). Patientens 
oro kan påverka hur han eller hon reagerar på smärtlindring och lugnande 
mediciner(Pritchard, 2009). Oron kan även öka smärtan och orsaka depressioner, 
illamående och trötthet. Även läkningsprocessen kan störas hos oroliga patienter och 
detta kan i sin tur leda till att patienten måste vara kvar längre på sjukhuset. Därför är 
det av mycket stor vikt att sjukvårdspersonalen hanterar patientens oro innan operation 
genom att tidigt upptäcka oron och möta den med lämpliga åtgärder. Även Palmer 
(2007) har visat att patienter under det preoperativa förloppet har en ökad oro. En av de 
bidragande faktorerna är oklarheterna kring efterförloppet till operationen. Bristen på 
kunskap kring det förestående ingreppet kan således vara en bidragande faktor till den 
ökade oron. Pritchard (2009) beskriver flera olika orsaker till att patienter känner oro 
preoperativt: 

• Rädsla inför det okända. 
• Rädsla inför medicinska och kirurgiska behandlingar. 
• Tankar kring smärta och säkerhet. 
• Tankar kring återhämtningen och hur detta kommer att påverka det dagliga livet. 
• Rädsla för att dö och rädsla för döden. 
• Rädsla för att tappa kontrollen. 
 

Att läggas in på sjukhus inför en operation är ofta en ovan och ny situation för 
patienten. Den främmande sjukhusmiljön och oron inför det operativa ingreppet är en 
stor påfrestning (Bengmark, Bergentz, Rydholm & Zederfeldt, 1996). Det är av mycket 



 

 
 

2 
 
 
 
 

stor vikt att patienten bemöts av förståelse och får kompetent vägledning av 
sjukvårdspersonalen. För att minska patientens oro framkommer vikten av lugnt 
framförd och saklig information. Det är även mycket vikigt att sjukvårdspersonalen är 
enstämmig och ger patienten samma information och budskap. Även Granums (1994) 
forskningsresultat tyder på att vårdtagarundervisning faller väl ut hos preoperativa 
patienter och att de får kortare sjukhusvistelse än de som inte får denna undervisning. 
Holm och Hansen (2000) pekar på att forskning har visat att ett kirurgiskt ingrepp kan 
göra patienten otrygg om förhandsinformationen varit dålig och operationsresultatet är 
osäkert. Erfarenheter som patienter har från tidigare sjukhusvistelser kan ge ångest även 
inför enkla ingrepp.  
 
Preoperativa omvårdnadsåtgärder 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], (2010) bör en humanistisk grundsyn prägla 
omvårdnaden. Sjuksköterskan ska i sin omvårdnad ha en helhetssyn. Individens 
säkerhet, värdighet och mänskliga rättigheter bör beaktas. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763), som styr sjuksköterskornas arbete, ska en anpassning 
av vården ske till patientens unika behov. En sjuksköterska måste inom sitt yrkesområde 
ha ett etiskt förhållningssätt och arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Sjuksköterskan ska vidta åtgärder som syftar till att främja hälsa och 
förebygga uppkomsten av sjukdomar. Sjuksköterskan ansvarar för den enskilda 
patientens omvårdnad och utför behandlingar och undersökningar. Även information till 
patienter och anhöriga samt att handleda studenter är uppgifter som ingår i 
sjuksköterskans profession liksom att medverka i forsknings och utvecklingsarbeten. 
Sjuksköterskan måste kunna se patienten i sin helhet och en sjuksköterska måste kunna 
ge omvårdnad till patienter i alla åldrar med somatiska åkommor ur ett etiskt perspektiv. 
I basen måste alltid sjuksköterskan arbeta utifrån omvårdnadsteoretiska grunder. 
 
Omvårdnad delas in i olika steg och kallas omvårdnadsprocessen (Benner, 1993). Till 
sin hjälp i att utöva individuell omvårdnad kan sjuksköterskan använda sig av de steg 
som ingår i omvårdnadsprocessen tex. inför att hjälpa en patient med oro inför 
operation: 
• Datainsamling 
• Problemidentifiering 
• Målidentifiering 
• Genomförande av omvårdnadshandling 
• Utvärdering 
 
Datainsamlingen kan göras för att kartlägga patientens situation (Benner,1993). Därefter 
gör sjuksköterskan en identifiering över det omvårdnadsbehov som patienten har. 
Sjuksköterskan kan sedan göra upp delmål eller mål med omvårdnaden. Planering och 
genomförande är nästa steg för att slutligen utvärdera omvårdnadsinsatsen. Den erfarna 
sjuksköterskan kan identifiera mönster för hur patienten bäst ska bemötas och för att 
urskilja omvårdnadsbehovet hos patienten. Dessutom kan den erfarna sjuksköterskan 
använda sig av sin kunskap för att tex. minska patientens ängslan inför operation. Alla 
medlemmar i ett vårdlag har ansvar för att bedöma och rapportera sina iakttagelser av en 
patient så att omvårdnaden blir optimal. Sjuksköterskan arbetar enligt syftet att alltid 
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oavsett den medicinska omvårdnaden även stödja patienten psykiskt tex. inför en 
operation (Benner, 1993). 
 
Omvårdnadens mål är att ge stöd till den som inte kan tillgodose sina grundläggande 
behov (Jahren Kristofferssen, 1998). Målet med omvårdnad är också att främja hälsa. I 
hälso- och sjukvården är omvårdnaden central. Hälsa ses därför som ett överordnat mål. 
Sjuksköterskan ska tillsammans med patienten och även dess anhöriga vidta lämpliga 
omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan ska alltid tänka på patientens självständighet i 
samband med omvårdnad. Omvårdnad kan vara mycket olika beroende på situationen 
patienten befinner sig i. Det kan gälla ett akut tillstånd där livsuppehållande åtgärder 
behöver utföras eller en kroniskt sjuk patient där sjuksköterskan får ha ett annat mål 
med omvårdnaden.  
 
Information om förväntade upplevelser och känslor i samband med operation är viktig 
då patienten känner sig bättre förberedd (Jahren Kristoffersen, 1998). Patienterna får 
även bättre förståelse inför ingreppet vilket minskar oron.  
Informationen kan bland annat bestå av: 

• Information om läkemedelseffekter. 
• Information om operationssåret. 
• Information om hur det kan kännas att ha urinkateter. 
• Information om att såret inte spricker upp vid ansträngning. 
• Information om patientrollen, hur patienten bör förhålla sig före och efter 

operationen. 
 
Information till patienten hur denne själv kan påverka sin situation ges genom 
instruktioner och undervisning till exempel om: 

• Host- och andningsteknik. 
• Sårsmärta. 
• Rörelseövningar för att förebygga komplikationer som blodpropp. 
• Avslappningsövningar (Jahren Kristoffersen, 1998). 
 

Att som sjuksköterska ge psykosocialt stöd till patienten är viktigt (Jahren Kristoffersen, 
1998). Genom att försöka sätta sig in patientens situation och uppmuntra till att ställa 
frågor känner sig patienten trygg och lugn. Andra aspekter för sjuksköterskan att tänka 
på är att tidpunkten för informationen preoperativt blir rätt, före operationsdagen om 
möjligt och att skriftlig information i god tid skickas hem till patienten. Undervisning 
och genomgång i grupp eller enskilt är även av stor vikt. Det kan ibland vara en fördel 
att ge undervisning gruppvis då patienter med samma besvär kan träffas och se att det 
finns fler som har frågor om samma saker. Anhöriga kan också behöva vara med som 
stöd för patienten och genom det bidra till minskad oro. Patienten kan behöva träffa och 
få information av en person som tidigare genomgått samma slags operation för att få 
höra dennes upplevelser (Jahren Kristoffersen, 1998). 
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Teoretisk referensram 
Under 50-talet diskuterades mycket kring vad omvårdnad egentligen var (Orem,1995). 
Forskarna tänkte då att omvårdnadsteorierna skulle ge svar på frågan. Nu började 
sjuksköterskans roll att utvecklas. Patienterna skulle behandlas som subjekt i stället för 
objekt vilken sjuksköterskan utförde sina arbetsuppgifter på. När sjuksköterskans roll 
förändrades kunde hon utifrån detta arbeta med patienterna på ett helt annat sätt än 
tidigare. Tidigare var sjuksköterskans roll nästan enbart att hjälpa läkaren med det som 
dessa ordinerade. Sjuksköterskans roll enligt Orem var att hjälpa patienten men även 
anhöriga att klara sig själva så långt det var möjligt med omvårdnadsåtgärder. Tidigare 
var inte patienternas synpunkter och upplevelser så viktiga för sjukvårdpersonalen men 
nu blev patienternas upplevelser tydligare när de fick tillfälle att tala om vad de tänkte 
på till exempel inför en operation.  
 
Orems teorier bygger på tre delar (Orem, 1995). Teorin om egenvård, teorin om 
egenvårdsbrist och teorin om egenvårdssystemen. Omvårdnadens mål är att hjälpa 
patienten att klara sig själv. Orem (1995) anser att patienten i normala fall har en vilja 
och förmåga att klara av att ta hand om sig själv och sina närstående. Sjuksköterskan 
kompenserar patientens egenvårdsbrist och utvecklar när det är möjligt patientens 
egenvårdskrav. Sjuksköterskan kan även undervisa anhöriga hur de kan hjälpa den 
behövande. Sjuksköterskans roll är att befrämja det friska.  
 
• Teorin om egenvårdsbrist (self care-deficit).  

Teorin om egenvårdsbrist betyder att människan på grund av sjukdom inte kan utöva 
egenvård. Kapaciteten att utöva handlingar som krävs för egenvårdsbehov brister. 

• Hälsorelaterade egenvårdsbehov. 
Detta kopplas till när människan drabbas av sjukdom till exempel ska genomgå en 
operation eller annan behandling. Människan måste då lära sig att  hantera 
situationen. 

• Teorin om egenvårdssystemen. 
Omvårdnadssystemen har till uppgift att stärka patientens förmåga och innehåller 
både teorin om egenvårdsbrist och teorin om egenvård. Teorin om egenvård innebär 
att människan kan och vill klara sig själv i normalfallet.  

 
Det som avgör vilka metoder sjuksköterskan använder beror på vad patienten kan och 
inte kan (Orem, 1995). Det beror också på varför egenvårdsbristen uppstår. Det finns 
fem hjälpmetoder som sjuksköterskan kan använda sig av: 
 

• Att utföra eller handla för en annan person. 
• Att vägleda en annan person.  
• Att stödja en annan person.  
• Att skapa en utvecklande miljö.  
• Att lära ut till en annan person. 
 

Orem (1995) tar upp tre omvårdnadssystem: det fullständigt kompenserande systemet, 
det delvis kompenserande systemet samt det stödjande och undervisande systemet. 
Dessa tre system innebär att sjuksköterskan hjälper patienten i den grad som behövs. 
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Grundtanken är att sjuksköterskan alltid ska hjälpa patienten med det som den inte 
klarar men att inte ta över det som patienten klarar själv. Ofta kombineras systemen av 
sjuksköterskan. Det undervisande och stödjande systemet används ofta. Orem 
betonar vikten av egenvård för att behålla det som är friskt.  
 
Orem (1995) anser att sjusköterskan kan minska patientens oro inför en operation 
genom att lära ut till annan person, att skapa en utvecklande miljö eller att stödja en 
annan person.  
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SYFTE 
Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan 
minska patientens oro inför en operation.  
 
METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
har litteraturstudien som utgångspunkt en tydligt formulerad fråga och den besvaras 
genom att ”identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning”(Forsberg & 
Wengström, 2008, s.31). Genom artikelgranskning syftade studien till att beskriva de 
omvårdnadsåtgärder som kan minska patientens oro inför en operation. Artiklarna som 
ingick i studien kvalitetsbedömdes och de som valdes ut till litteraturstudien 
sammanställdes i tabell 2, bilaga 1, för att sedan analyseras med en kvalitativ metod 
enligt Graneheim och Lundman (2004). 
 
Datainsamling 
Forsberg och Wengström (2003) beskriver sex steg i urvalsprocessen vid 
datainsamlingen till en litteraturstudie: 
 
1. Identifiera intresseområde och definiera sökord. 
2. Bestäm kriterier för vilka studier som ska väljas. När det gäller studier 

med kvantitativ ansats kan du välja att bara ta med randomiserade 
kontrollerade studier. Val av kvalitativa studier kan motiveras utifrån 
likheter i ämnesområde, datainsamlingsmiljö och analysmetod. 
Begränsningar i urval kan också göras utifrån språk och publiceringsår. 

3. Genomför sökning i lämpliga databaser. 
4. Sök även på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående 

forskning inom området. 
5. Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar (abstrakts). Gör ett första 

urval av litteratur som ska bli föremål för fortsatt granskning, 
6. Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering. 

(Forsberg & Wengström, 2003, s.86) 
 

I detta arbete användes steg 1-3 samt 5 och 6. Steg 4 användes inte då författarna inte 
hade tillgång till forskningsresultat som ej var publicerat ännu. Arbetet började med att 
precisera sökorden så att de motsvarade syftet med uppsatsen. Det finns många olika 
sätt att minska oron inför en operation och sökandet efter artiklar riktade in sig på att 
hitta artiklar där varje artikel tog upp minst ett sätt att minska oro. Databaserna som 
användes för att söka artiklar till denna litteraturstudie var Cinahl, Medline och Pubmed. 
Med hjälp av svenska meSH på Karolinska Institutet fann vi sökorden preoperative 
care, nursing och anxiety. Vid sökningarna tillkom även sökorden preoperative, surgical 
patients, prevention och patient. Sökorden kombinerades på olika vis med den booleska 
termen AND. De sökord som gav flest träffar var preoperative och anxiety. Sökningarna 
redovisas i tabell 3, bilaga 2.  
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Urval 
Inklusionskriterier: 
• Artiklar skulle vara skrivna på engelska eller svenska. 
• Artiklarnas innehåll skulle stämma överens med studiens syfte. 
• Artiklarna skulle vara publicerade år 2000 eller senare. 
• Patienterna i artiklarna skulle vara äldre än 18 år. 
• Både akuta och planerade operationer fick ingå i artiklarna. 
• Artiklarna skulle vara vetenskapliga och godkända för publicering. 
 
Exklusionskriterier: 
• Patienterna skulle vara yngre än 18 år. 
• Ingen geografisk begränsning gjordes i sökningarna. 
• Artiklar där patienterna genomgick utredning, dvs. ej operation, exkluderades. 
 
Sammanlagt 238 sammanfattningar valdes ut och lästes igenom. Av dessa artiklar 
valdes 20 artiklar initialt ut för att resultera i 15 artiklar som användes i studien. Av de 5 
artiklar som valdes bort var en av dålig kvalitet och resterande fyra stämde inte överens 
med studiens syfte . Då sammanfattningarna  lästes hittades även en del litteraturstudier 
och några av dessa användes i bakgrunden. 
 
Kvalitetsbedömning 
Då alla artiklarna var skrivna på engelska översattes artiklarnas sammanfattningar till 
svenska. Därefter lästes artiklarna som valdes ut noggrant igenom av var och en. Sedan 
diskuterade författarna dem gemensamt för att enas om artiklarnas poängsättning och 
således vilka artiklar som skulle inkluderas i studien. Kvalitetsbedömningen gjordes 
med hjälp av checklistorna i Forsberg och Wengström (2008). Artiklarna graderades i 
tre steg där artiklarna fick antingen låg, medel eller god kvalitet vid granskningen. I 
checklistorna fanns förutom öppna frågor ett antal frågor som kunde besvaras med ja 
eller nej där ett ja svar stärkte studiens kvalitet. Ett ja fick motsvara en poäng. Därefter 
gjordes bedömningen enligt bilaga 3. De artiklar som valdes ut för analys presenteras i 
tabell 2, bilaga 1. 
 
Analys 
En manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) användes. Målet med 
innehållsanalysen var att med hjälp av de tema och strukturer som hittades i texterna 
kunna beskriva olika företeelser (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna bearbetades 
med hjälp av Graneheim och Lundman(2004).Valda artiklar lästes igenom enskilt ett 
flertal gånger. Därefter diskuterade författarna artiklarna för att klargöra tolkningen. 
Nästa steg var att ta ut meningsenheter. En meningsenhet är en mening eller ett uttryck i 
artikelns text som innehåller relevant information för arbetets syfte. Till en början 
plockades meningsenheterna ur texterna ut enskilt för att sedan i grupp diskuteras 
igenom med målet att bestämma vilka meningsenheter som skulle användas i detta 
arbete. Därefter bestämdes kondenseringen. Kondenseringen betyder att själva kärnan i 
texten behålls. Kondenseringen genomfördes enskilt för att därefter diskuteras i gruppen 
och till slut nåddes en överenskommelse om hur kondenseringen skulle se ut. Till sist 
följde ett steg som innebar att meningsenheterna som var kondenserade kodades för att 
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sedan grupperas i kategorier utifrån det centrala budskapet i meningsenheterna. 
Kategorierna bildade det manifesta innehållet. 
 
Tabell 1. Exempel från analyserade artiklar 
Källa Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Gilmartin, J. & 
Wright, K. (2008). 
Day surgery: patient 
felt abandoned during 
the preoperative wait. 
Journal of Clinical 
Nursing 17:2418-
2425. 

Patienterna 
oroade sig för att 
inte få tillräcklig 
information om 
operationen och 
att inte bli 
bekräftade eller 
sedda av 
sjuksköterskan 
när de låg och 
väntade på 
operationen. 

Oro för att inte 
få tillräcklig 
information om 
operationen. 
 
 
 
 

Otillräcklig 
information. 

Brist på 
information. 

Att lindra oro 
med hjälp av 
utbildning, 
undervisning 
och 
information 
inför 
operation 
 

Jose, L., Barreto, D.P., 
Gallego, J.M., 
Barbero, J., Bayes, R., 
& Barcia, 
J.A.(2009).Proper 
information during the 
surgical decision 
making process lowers 
the anxiety of patients 
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RESULTAT 
Författarna redovisade resultatet under de olika kategorierna som kom fram när 
artiklarna analyserades. Resultatet presenterades som omvårdnadsåtgärder 
sjuksköterskan kunde använda sig av för att lindra patientens oro inför en operation. 
Den manifesta innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2003) resulterade i tre 
stycken kategorier som beskrev sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska 
oro hos patienten inför operation:  
 
Kategorier: 
• Att lindra oro med hjälp av musik inför operation. 
• Att lindra oro med hjälp av utbildning, undervisning och information inför 

operation. 
• Andra omvårdnadsåtgärder som kan lindra oro inför operation. 
 
Att lindra oro med hjälp av musik inför operation. 
I denna studie framkom det att musik hade god effekt på preoperativ oro. Vilken sorts 
musik som patienten lyssnade på visade sig inte ha någon betydelse för lindringen av 
oron. Det spelade heller ingen roll hur musiken var tillhandahållen, effekten på oron var 
den samma. Resultatet har även visat sig vara liknande oberoende av vilken världsdel 
patienten behandlats i. Patienter som fick lyssna på musik, som de själva hade valt, i 
hörlurar under 30 minuter visade signifikant  lägre nivå av oro i den preoperativa 
perioden, detta i jämförelse med dem som fick preoperativ omvårdnad enligt sjukhusets 
rutin (Cook, Chaboyer, Schluter & Hiratos, 2004; Arslan, Özer & Özyurt, 2007). 
Oberoende av patientens bakgrund var resultatet detsamma. Det gjorde heller ingen 
skillnad vilket mätinstrument som användes. I den preoperativa vården visade det sig att 
en bra omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskan att använda sig av var musik då den hade 
god effekt mot preoperativ oro. Patienter med bröstcancer hade förutom oro inför 
operationen även oro för sin cancer (Haun, Mainous & Looney, 2001). Även denna 
patientgrupp upplevde lägre nivå av oro när de hade lyssnat på musik preoperativt vilket 
bekräftade att musik var en bra omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskan att tillämpa mot 
preoperativ oro. I Kina genomfördes en studie på män som skulle genomgå urologisk 
operation (Yung, Chui-Kam, French & Fai Chan, 2002).Tre grupper ingick i studien. En 
grupp lyssnade på lugn musik under tjugo minuter i hörlurar, en grupp hade närvaro av 
sjuksköterska som fanns i patientens närvaro och pratade minimalt med patienten under 
väntetiden och sedan en kontrollgrupp som fick omvårdnad enligt sjukhusets rutiner. 
Resultatet visade att gruppen som lyssnade på musik hade lägre oro efter dessa tjugo 
minuter. Gruppen som hade närvaro av sjuksköterska visade ingen lägre oro än 
kontrollgruppen. Att lyssna på egen vald musik under cirka trettio minuter och då 
sittande i vilostol under den preoperativa perioden visade också på lägre nivå av oro 
(Lee, Henderson & Shum, 2003). I studien deltog dagkirurgipatienter. Musikgruppen 
jämfördes med en kontrollgrupp som hade avslappning i form av att läsa eller titta på 
TV under cirka trettio minuter preoperativt. Både kontrollgruppen och musikgruppen 
fick samma information preoperativt som tex. information om hela vårdförloppet, vad 
de kunde vänta sig och vad som förväntades av dem. Denna information fick de 
hemskickad redan flera dagar innan ankomst till sjukhuset. Alla som ville deltaga i 
studien skrev på ett medgivande om detta innan ankomsten till sjukhuset. Vid 
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ankomsten till sjukhuset fick patienterna i bägge grupperna möjlighet att ställa frågor till 
sjuksköterskan. 
 
Att lindra oro med hjälp av utbildning, information och undervisning inför operation 
Resultatet av denna studie visade att patienter som fick utökad information preoperativt 
hade minskad oro. Informationens, utbildningens och undervisningens betydelse visade 
sig vara av stort värde för patienterna (Gilmartin & Wright, 2008). Patienter som inte 
kunde interagera med sjuksköterskan eller annan vårdpersonal kände sig övergivna 
under tiden de låg och väntade på operationen. Om patienterna fick sin oro bekräftad 
och sjuksköterskorna förklarade hur allting skulle gå till så blev patienterna lugnade och 
kände sig mindre oroliga. Patienterna hade oro av olika slag, till exempel oro för att inte 
få veta tillräckligt om den sjukdom de hade. Patienterna beskrev även att de var oroliga 
över att inte vakna upp efter att de hade varit sövda. Det visade sig vara av stor vikt för 
patienterna att sjuksköterskan hade dem i centrum och gav dem sin uppmärksamhet och 
information om vad som skulle hända inför operationen (Gilmartin & Wright, 2008). 
Bland patienter som hade en misstänkt elakartad tumör i huvudet ville majoriteten ha så 
mycket information som möjligt. Att få veta hur operationen skulle gå till var av stor 
betydelse för de flesta deltagarna för att minska oron inför den stundande operationen 
och de ville även få vetskap om hur sjuka de var i sin cancersjukdom (Jose et al., 2009). 
Mer än hälften av patienterna ville ha all tillgänglig information som fanns om 
operationen medan en tredjedel enbart ville få information om de viktigaste delarna 
angående operationen och resten endast ville få veta riskerna med operationen. Patienter 
som fick information om operationen samt om hur de skulle känna sig efteråt var 
mindre oroliga i den preoperativa fasen. Information som patienterna upplevde som 
viktig var information om sjukhusets rutiner, operationen och instruktion om hur 
operationen skulle gå till (Garbossa et al., 2009). Det fanns många olika sätt att få 
information på. Att få information preoperativt av en sjuksköterska specialiserad inom 
det område som patienten skulle opereras inom visade sig vara av mycket stor betydelse 
(Harkness et al., 2003). Det var viktigt för patienterna att kunna komplettera 
informationen med egna frågor. Det visade sig även att det preoperativa bemötandet 
måste individualiseras och anpassas utifrån patientens behov. En del patienter har ett 
stort behov av emotionellt stöd i form av en verbal kontakt. Ett annat sätt förutom att få 
muntlig information var videoinformation (Jlala et al., 2010). Alla patienter fick vid 
ankomst till avdelningen skatta sin oro. Det visade sig att patienterna hade samma nivå 
av oro. Patienter som fick se en informationsfilm om operationen de skulle genomgå, 
kände sig mycket lugnare preoperativt, i väntan på sitt ingrepp. Skillnaden var 
signifikant. Däremot var skillnaden postoperativt inte lika stor. Bland patientgruppen 
som hade sett på informationsfilmen tyckte 90% av patienterna att det hade varit 
värdefullt att se på filmen. Även Ayral med flera (2002) bekräftade att preoperativ oro 
minskade med hjälp av en informationsfilm. Nivån av oro sänktes signifikant med mer 
än hälften. Förutom att patienterna kände minskad oro preoperativt efter att ha sett en 
informationsfilm visade det sig också att filmen hade effekt på toleransen av ingreppet  
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Andra omvårdnadsåtgärder som kan lindra oro inför operation. 
Förutom musik och information preoperativt för att minska patienternas oro visade 
denna studie även att det fanns en del andra omvårdnadsåtgärder att ta till för att minska 
patienternas oro preoperativt. En av dessa omvårdnadsåtgärder var den essentiella oljan 
Lavadin som visade sig ha god effekt på preoperativ oro (Braden, Reichow & Halm, 
2009). Patienterna fick preoperativt lukta på en bomullstuss som hade doppats i 
Lavandin olja. Efter att de hade luktat på tussen fäste sjuksköterskan bomullstussen på 
patientens kläder med hjälp av papperstejp. Bomullstussen fästes på patientens kläder på 
överdelen av bröstkorgen eller på axelpartiet. Därefter placerade sjuksköterskan en 
droppe outspädd Lavandin olja på patientens pulspunkt på fotryggen. Området täcktes 
sedan med ett litet bandage för absorption. En annan omvårdnadsåtgärd som minskade 
oro visade sig vara hypnos (Saadat et al., 2006). Patienter som hade fått hypnos visade 
på en sänkning av nivån på oro både innan, strax innan och efter operationen. I denna 
studie randomiserades patienterna in i tre grupper. En grupp fick hypnos, en grupp fick 
information utan hypnos och en grupp fick ordinarie behandling. Graden av oro mättes 
strax innan och efter operationen. Deltagarna i gruppen var mellan 18-65 år och skulle 
ej ha hypnotiserats tidigare eller ha en demenssjukdom eller psykisk sjukdom. 
Deltagarantalet var tillsammans 76 stycken. Gruppen som hade fått hypnos visade en 
sänkning av nivån på oro både strax innan och efter operationen jämfört med de andra 
grupperna. Den grupp som fått information sänkte också sin grad av oro men inte lika 
mycket som hypnosgruppen. I den grupp som fick ordinarie behandling ökade 
orosnivån inför operationen. En hypnosterapeut utförde hypnosen. En annan 
omvårdnadsåtgärd som visade sig minska patienternas preoperativa oro var användandet 
av värmetäcken. Ända sedan början av 1900-talet har olika forskare inom anestesi 
försökt att finna en temperatur som är optimal inför operation (Wagner et al., 2006). Det 
har under åren inte kommit någon exakt temperatur utan det har konstaterats att det är 
mycket individuellt hur värme uppfattas av patienterna. Försök har också gjorts med 
olika täcken, där det har varit rena värmetäcken som jämförts med vanliga 
bomullstäcken och det har visat att den bästa komforten har varit värmetäcken. 
Sjuksköterskorna upplevde ofta att patienter frös i den preoperativa fasen. När 
sjuksköterskan då lade värmetäcke på patienten hörde de ofta: 
 
” I love getting these varm blankets before surgery” (Wagner et al., 2006, s.427). 
 
Patienterna som fick de patientstyrda värmetäckena upplevde en betydande högre grad 
av välbefinnande och mindre oro inför operation än de deltagarna i kontrollgruppen som 
fick vanliga bomullstäcken. Patienterna i denna studie delades in i två grupper och var 
126 till antalet. Deltagarna var 18 till 80 år. De var engelsktalande och fick inte ha 
någon psykisk sjukdom. Resultatet blev att de patienterna som fick patientstyrda 
värmetäcken upplevde en högre grad av välbefinnande än de i kontrollgruppen. En 
bidragande orsak till resultatet var att patienterna själva kunde styra hur varmt de ville 
ha och upplevde därför mindre oro och kände sig mer komfortabla. En annan 
preoperativ åtgärd för att minska patienternas oro var att ge lugnande läkemedel 
(Gonano et al., 2009). Pregabalin var ett sådant läkemedel som visade sig ha en god 
effekt på patienternas oro inför operation. Nästan direkt efter att patienterna hade fått en 
singeldos på 300 mg Pregabalin så sänktes nivån av oro signifikant jämfört med 
kontrollgruppen. Även efter operationen så hade Pregabalin effekt i form av att 
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patienterna inte behövde lika mycket smärtlindring som de i kontrollgruppen. 
Pregabalin har sitt ursprung i att det användes i samband med att personer som inte 
tyckte om att tala inför publik tog detta för att bli lugnare så att de kunde tala offentligt. 
Patienterna i studien skulle genomgå en mindre ortopedisk operation. Det var en 
randomiserad dubbel blind studie. Deltagarna fick skatta sin oro med hjälp av en visuell 
analog skala kallad VAS. En annan effekt var att patienterna i Pregabalingruppen 
behövde mindre smärtlindring även efter operationen än kontrollgruppen.  
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
För att beskriva de omvårdnadsåtgärder som kan minska preoperativ oro hos patienter 
gör författarna en litteraturstudie. Valet att göra en litteraturstudie grundar sig på att 
författarna tror att det finns mycket forskning kring oro inför operation samt att ämnet är 
intressant. Alla artiklar utom en i denna studie är kvantitativa. Samtliga författare söker 
artiklar i databaserna Medline, Pubmed och Cinahl eftersom dessa databaser innefattar 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden som används är till en början de 
sökord som hittas i svenska meSH registret. Då dessa sökord inte ger tillräckligt många 
träffar utökas sökningarna med ytterligare sökord. Sökningarna sker både i grupp och 
enskilt. Rubriken på artiklarna läses först och därefter väljs de sammanfattningar som 
upplevs som relevanta ut. De sammanfattningar som gruppen finner tillsammans läses 
igenom i grupp medan de sammanfattningar som hittas enskilt läses igenom av var och 
en. Totalt läses 238 sammanfattningar igenom. När samtliga författare läser igenom 
sammanfattningarna stämmer inte innehållet med syftet i flertalet artiklar. Slutligen 
väljs  20 stycken artiklar ut och läses i sin helhet. Artiklarna är på engelska och från 
olika delar av världen. Trots att studierna är gjorda i andra länder skiljer sig ändå inte 
situationerna och studiemiljöerna nämnvärt från svenska förhållanden vilket resulterar i 
att författarna anser att resultaten från studierna kan användas i svensk sjukvård. Att 
inga geografiska begränsningar tillämpas anser författarna istället vara till fördel då 
sjuksköterskor ofta vårdar patienter från olika kulturer. För att få aktuell forskning 
begränsas sökningen till de senaste 10 åren. Sammanlagt 15 relevanta artiklar som 
stämmer med  studiens syfte väljs ut. Av de 5 artiklar som väljs bort är en av dålig 
kvalitet och resterande fyra stämmer inte överens med studiens syfte. Det är en fördel 
att vara tre personer, med olika bakgrund inom sjukvården, som tillsammans 
sammanställer denna studie. Detta ger högre validitet åt arbetet pga att författarna med 
sina olika bakgrunder genomför en granskning och sedan enas om resultatet. Artiklar 
som handlar om både planerade och akuta operationer ingår. Omvårdnadsåtgärder för 
att hjälpa patienter att lindra oro är en viktig del för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet.  
 
I de 14 kvantitativa artiklarna används olika mätmetoder. De två vanligast 
förekommande mätinstrumenten för att mäta nivån av oro är Trait Anxiety Inventory 
(STAI) och Visuell Analogue Scale(VAS). Båda mätmetoderna är etablerade 
mätinstrument och vanligt förekommande i studier. Ibland upplevs det svårt att förstå 
och tolka tabeller och siffror i de kvantitativa artiklarna. I resultatet finns endast en 
kvalitativ artikel och det är svårt att dra några slutsatser utifrån endast denna. Det hade 
stärkt studien om författarna hade funnit fler kvalitativa artiklar för att få reda på mer 
om patienters upplevelser av omvårdnadsåtgärdernas effekt på preoperativ oro.  
 
En styrka med studien är att det är randomiserat urval i de kvantitativa artiklarna. En 
svaghet med de kvantitativa artiklarna är dock att patientens upplevelser inte kommer 
fram som i en kvalitativ studie. För att få med patienternas upplevelser skulle sökning 
efter fler kvalitativa artiklar ha behövt gjorts. Då författarna endast hittar en kvalitativ 
artikel med befintliga sökord dras inga slutsatser av denna. Artiklarna granskas och 
kvalitetsbedöms enligt checklistor i Forsberg & Wengström (2008). Av de artiklar som 
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ingår i studien är 10 av god kvalitet och 5 av medel god kvalitet. Ingen av artiklarna 
som ingår i studien bedöms ha låg kvalitet. Att artiklarna har övervägande god kvalitet 
stärker hela arbetets resultat. Analysen genomförs enligt Graneheim & Lundmans 
(2004) beskrivning av manifest innehållsanalys. Meningsenheter utifrån studiens syfte 
väljs ut och diskuteras. I första skedet arbetar författarna var för sig för att i nästa steg 
diskutera och bestämma meningsenheterna gemensamt. Den manifesta 
innehållsanalysen anses relevant då merparten av artiklarna är kvantitativa.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete är att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan 
minska patientens oro inför en operation. Resultatet av denna studie visar att det finns 
många olika omvårdnadsåtgärder att minska preoperativ oro på, till exempel genom 
Lavandinolja, hypnos, värmetäcken, musik, läkemedel eller information på olika sätt. 
 
Denna studie visar att det betyder väldigt mycket att sjuksköterskan förbereder patienten 
inför operation genom ett antal olika omvårdnadsåtgärder. Informationens och 
undervisningens betydelse är markant. Då patienterna får undervisning och information 
minskar deras oro mycket. Informationen genomsyrar omhändertagandet av patienten 
oavsett val av omvårdnadsåtgärd. Jahren Kristoffersen (1998) bekräftar att omvårdnad 
genom information är av stor betydelse. Om patienterna får förbereda sig mentalt 
genom information av en sjuksköterska kan de ställa in sig på operationen i förväg och 
därigenom minskar deras oro. Information kan även ges genom en videofilm och även 
då har den visat sig lindra patienternas preoperativa oro (Jlala et al., 2010; Ayral et al., 
2002). Liknande resultat visar även Pritchard (2009) som menar att resultatet av 
operationen och anestesin beror på nivån av oro preoperativt hos patienten. Oro kan 
även öka smärta och ge illamående och därmed förlänga vårdtiden. Därför är det av stor 
vikt att sjuksköterskan hanterar patientens oro på ett adekvat sätt preoperativt. Detta 
innebär att tidigt upptäcka och värdera patientens oro samt därefter implementera 
lämpliga strategier för att minska patientens oro. Palmer (2007) bekräftar vikten av 
individuell information. Alla har inte samma behov eller tar in information på samma 
sätt. En del patienter behöver höra informationen, andra lär sig bättre av att läsa 
informationen medan den tredje behöver mer praktisk undervisning. Orem (1995) 
menar att sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att 
denne skall klara sig själv så långt som möjligt. 
 
När en patient ska genomgå en operation behöver denne kunna hantera situationen och 
då ska sjuksköterskan enligt Orem (1995) tillämpa hälsorelaterade egenvårdsbehov 
vilket innebär att sjuksköterskan på olika sätt hjälper patienten att hantera situationen. 
Ett annat av Orems (1995) centrala begrepp i hennes teori är undervisning av patient 
och anhörig. Detta går att applicera på de omvårdnadsåtgärder som framkommer i detta 
arbete. Då det är viktigt att ge både skriftlig och muntlig information, kan den muntliga 
delen ge sjuksköterskan tillfälle att bedöma nivån av oro hos patienterna och vad som 
oroar dem. Sjuksköterskan kan då ge ytterligare önskad information och samtidigt se 
om patienterna uppfattat den skriftliga delen som de fått tidigare.  
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Så många som upp till 80% av de patienter som ska genomgå en operation känner oro 
och ångest inför ingreppet (Jlala et al., 2010). Det är därför av stor vikt att 
sjuksköterskan ger den preoperativa informationen på bästa sätt. 
I dag är det viktigt att korta ner vårdtiden bland annat för att minska risken för patienten 
att få infektion i samband med sjukhusvistelse. Då är det extra viktigt att sjuksköterskan 
tar patienternas oro på allvar och ser patienten som en individ som behöver hennes/hans 
uppmärksamhet.  
 
Studien visar att musik är en annan omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan tillämpa 
för att minska den preoperativa oron hos patienterna. Detta bekräftas även av Cook, 
Chaboyer, Schuter och Hiratos (2004) som menar att musik i den preoperativa perioden 
minskar oro hos de patienter som får prova detta. De olika studierna visar att ett sätt att 
få tillgång till musik preoperativt är att använda hörlurar och egenvald musik. Musik är 
en enkel och billig omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskor att använda sig av för att 
minska den preoperativa oron som patienter känner inför operation. Författarna 
reflekterar över varför musik i samband med operation inte är mer vanligt 
förekommande inom kirurgiska verksamheter. Intressant är att det i resultatet också 
framkommer att endast närvaro av sjuksköterska inte minskar den preoperativa oron 
speciellt hos patienten (Yung et al., 2002).  
 
Detta arbete har visat att det förutom information och musik finns en hel del andra 
omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av i sitt arbete för att lindra 
oro hos patienter som ska genomgå en operation. Dock är det insamlade materialet kring 
dessa omvårdnadsåtgärder inte tillräckligt omfattande för att några större slutsatser ska 
kunna dras. Emellertid anser författarna att det är av stort intresse att det forskas kring 
dessa alternativa omvårdnadsåtgärder för att optimera behandlingen av de patienter som 
ska genomgå kirurgi. Författarna reflekterar över hur det kommer sig att värmetäcken 
används som rutin på operationsavdelningar idag men inte på vårdavdelningar för att 
minska oron hos patienterna. En annan omvårdnadsåtgärd som verkar intressant att 
utveckla är hypnos inför operation för att lindra den preoperativa oron. Detta skulle då 
kräva lite mer av sjuksköterskan i form av någon sorts vidareutbildning men är av stor 
vikt då sjuksköterskan ska individanpassa omvårdnadsåtgärder utifrån patienternas 
behov. 
 
Slutsats  
Mycket information ges till patienterna i dag och möjligheten att kunna ställa frågor och 
ha samtal innan operationen finns inte alltid. Vanligast är ändå i dag att ge patienterna 
lugnande medel inför operationen. Studiens resultat visar möjligheter att kunna erbjuda 
andra alternativ som faller inom sjuksköterskans profession och ge patienterna bra 
lindring mot den preoperativa oron. 
 
Fortsatta studier 
Denna studie har väckt många frågor och stor nyfikenhet. Idag läggs stor vikt vid den 
information som patienten får preoperativt. Men är den så individualiserad som det 
faktiskt framkommer i denna studie att den behöver vara och har vi bra verktyg för att 
tidigt upptäcka och värdera patienternas oro? Detta är frågor som vi vill arbeta vidare 
med. I denna studie framkommer det även att det finns flera olika komplementära 
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omvårdnadsåtgärder för att minska oro preoperativt och dessa skulle vi vilja veta mer 
om och eventuellt implementera i vår egen verksamhet. Det finns många vägar att välja 
och många frågor att besvara. Där vi står nu handlar det om att se till vår egen 
verksamhet och de behov som vi har här. Utifrån det vill vi använda oss av denna 
studies resultat framförallt för att lyfta fram problemet och starta ett arbete med att ta 
fram bra verktyg för att värdera och upptäcka patienternas oro och därefter finna 
lämpliga omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskorna att använda sig av för att minska 
patienternas preoperativa oro. Då vi själva inte kommer att kunna bedriva några studier 
inom det närmaste året kommer vi att be sjuksköterskestudenter på vårdhögskolan att 
hjälpa oss med detta. Vi har idag ett nära samarbete och vi kan föreslå ämnen för dem 
att arbeta med då de skriver sin kandidatexamen. 
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Bilaga 1 
 

Tabell 2. Artikelöversikt 
Författare/År/Titel/Tidsskrift Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat Granskning 
1. Arslan, S, Özer, N. & Özyurt F. 
(2007). Effect of music on the 
preoperative anxiety in men 
undergoing urogenital surgery. 
Australien Journal of Advanced 
Nursing 26(2):46-54. 

Syftet var att 
undersöka effekten av 
musikterapi mot pre-
operativ oro på män i 
Turkiet som skulle 
genomgå urologisk 
kirurgi. 

Det var en kvantitativ 
studie med kvasi-
experimentell design. 
Individerna fördelades i 
en interventions- och en 
kontrollgrupp. 
 

64 patienter ingick i 
studien . 

Studien visade att lyssna på 
musik preoperativt minskade 
oron hos patienter som skulle 
genomgå urologisk kirurgi. 

God 

2.Ayral, X., Gicquere, C., 
Duhalde, A., Boucheny, D. & 
Dougados, M. (2002).”Effects of 
videoinformation on preoperative 
anxiety level and tolerability of 
joint lavange in knee 
osteoarthtritis.” Artritis Care & 
Research 47(4):380-382 

Syftet med studien var 
att undersöka effekten 
av preoperativ 
information i form av 
en videofilm inför ett 
planerat kirurgiskt 
ingrepp. 

Studien var prospektiv, 
kontrollerad och  
randomiserad. Individerna 
delades in i en kontroll- 
och en 
interventionsgrupp. 
 
 

112 individer ingick i 
studien och de var 
mellan 
49-79 år. 

Studien visade att preoperativ 
videoinformation hade en god 
effekt. 

God 

3. Braden, R., Reichow, S. & 
Halm, MA. (2009). The use of the 
essential Oil Lavandin to reduce 
preoperative anxiety in surgical 
patients. Journal of PeriAnesthesia 
Nursing. 24(6): 348-355. 

Studiens syfte var att 
undersöka huruvida 
den essentiella oljan 
Lavandin var 
effektivare än 
sedvanlig vård vad det 
gällde att minska den 
preoperativa oron. 

Studien var kvantitativ 
och 
Experimentell. 
 
 

150 patienter ingick i 
studien. 

Studien visade att det fanns en 
signifikant skillnad i nivåerna 
av oro där lavandin visade sig 
ha en god effekt. 
 
 
 
 

God 

4. Cooke, M., Chaboyer, W. 
Schuter, P. & Hiratos, M.(2004). 
The effect of music on 
preoperative anxiety in day 
surgery. Journal of Advanced 
Nursing 52(1):47-55. 

Syftet var att 
undersöka om 
dagkirurgi patienter 
som lyssnade på 
musik preoperativt 
kände mindre oro än 
de patienter som fick 
vård enligt normal 
rutin. 

Studien var kvantitativ, 
randomiserad och 
kontrollerad . 
Interventionsgruppen fick 
lyssna på musik, som de 
själva hade valt, i 
hörlurar. 

180 vuxna individer 
ingick i studien och de 
var mellan 18-87 år. 

Studien visade att det fanns en 
signifikant skillnad med 
minskad oro hos de patienter 
som lyssnade på musik 
preoperativt. 
 
 
 
 

God 



 

 
 

21 
 
 
 
 

Författare/År/Titel/Tidsskrift Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat Granskning 
5.Garbossa, A., Maldaner, E., 
Moriera, D. Biasi, J. & Leguisamo, 
C.P.(2009). Effects of 
physioterapeut instructions on 
anxiety of CABG patients. 
Brasilian Cir Cardiovasc 
24(3):359-366. 

Syftet med studien var 
att verifiera effekten 
av sjukgymnastiska 
instruktioner på oro 
hos patienter som 
skulle genomgå en 
kranskärlsoperation. 

Studien var randomiserad 
och kvantitativ. 
Beck anxiety intentory 
användes som 
mätinstrument på oro. 
Data analyserades med 
hjälp av Wilcoxon och 
Mann-Whitney test och 
Spearman. 

51 patienter ingick i 
studien. 

Denna studie visade att de som 
hade fått sjukgymnastisk 
träning och information innan 
operationen hade en signifikant 
lägre orosnivå än hos 
kontrollgruppen. Studien 
visade att information och 
utbildning ger minskad oro 
inför operationen. 

God 

6. Gilmartin, J. & Wright, 
K.(2008). Day surgery: patient felt 
abandoned during the preoperative 
wait. Journal of Clinical Nursing 
17:2418-2425.  

Syftet med studien var 
att beskriva de 
dagkirurgiska 
patienternas 
upplevelse av sin 
situation.  

Studien var kvalitativ med 
en hermeneutisk 
fenomenologisk ansats. I 
studien användes 
ostrukturerade intervjuer. 

Patienterna var i 
åldrarna 19-85 år. 
 

Studien visade att aktivt 
lyssnande och bemötande 
kunde lugna patienter 
preoperativt. 
Musik kunde lugna patienter 
preoperativt. 

God 

7.Gonano, C., Latzke, D., Sabeti-
Aschraf, M.,Kettner, S.C., Chiari, 
A. , Gustorf, B. (2009).The aiolyi 
effect of pregabalin in outpatients 
undergoing minor orthopaedic 
surgery. Journal of 
Psychopharmacology 0(00):1-5. 

Syftet med studien var 
att undersöka om det 
gick att minska oro 
med en kapsel 300 mg 
pregabalin inför 
operation. 

Studien var randomiserad, 
dubbelblind och 
kvantitativ. 
Visuell analog skala 
användes som 
mätinstrument. 

40 patienter ingick i 
studien. 

Det visade sig att patienter som 
fick en kapsel pregabalin 
minskade sin oro inför 
operation signifikant. 

God 

8.Harkness, K., Morrow. L, Smith, 
K., Kiczula, M. & Arthur, 
M.H.(2003). The effect of early 
education on patient anxiety while 
waiting for elective cardiac 
catheterization. European Journal 
of Cardiovascular Nursing 2:113-
121. 
 
 
 
 

Syftet med studien var 
att undersöka effekten 
av att i början av 
vänteperioden inför en 
elektiv CATH-
operation få 
information av en 
specialutbildad 
sjuksköterska. 

Studien var kvantitativ, 
randomiserad och 
kontrollerad. Kontroll-
gruppen fick det skrivna 
materialet två veckor före 
inläggningsdatumet 
medan 
experimentgruppen i 
början av vänteperioden 
fick en timmes möte med 
en specialutbildad 
sjuksköterska. 
 

228 patienter deltog i 
studien. 

Att tidigt i början på vänte-
perioden inför en CATH-
operation få utförlig 
information och möjligheten att 
ställa frågor till en special-
utbildad sjuksköterska hade 
positiv effekt på patientens 
upplevelse av sin livskvalitet 
resten av väntetiden. Det var en 
signifikant skillnad i nivån på 
oro som patienterna själva 
uppgav där experimentgruppen 
hade en betydligt lägre nivå. 

God 
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Författare/År/Titel/Tidsskrift Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat Granskning 
9. Haun, M., Mainous, O.R & 
Looney, S.W.(2001). Effect of 
Music on Anxiety of Women 
Awaiting Breast Biopsy. 
Behavioral Medicine 27:127-132. 
 
 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
musikterapi minskade 
preoperativ oro hos 
patienter som skulle 
genomgå en 
bröstbiopsi. 

Studien var kvantitativ 
med ett randomiserat 
urval. STAI skala och 
Likert skala användes som 
mätinstrument.  

20 patienter ingick i 
studien. 

Studien visade att patienter 
som lyssnade på musik visade 
signifikant lägre nivå av oro.  

Medel  
 

10. Jlala, H.A., Foxall, G.L., 
Hardman, J.G. & Bedforth, N.M.   
(2010). Effect of preoperative 
multimedia information on 
perioperative anxiety in patients 
undergoing procedures under 
regional anesthesia. British 
Journal of Anaesthesia 
104(3):369-374. 

Syftet med studien var 
att undersöka effekten 
på oro hos patienter 
efter att de sett en 
informationsfilm inför 
sin operation. 

Studien var randomiserad 
och kvantitativ. 
Patienterna delades in i en 
interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. 
 

110 patienter ingick i 
studien. 

De patienter som hade sett 
filmen var enligt 
mätinstrumentet STAI 
signifikant mindre oroliga 
preoperativt. 

God 

11.Jose, L., Barreto, D.P., Gallego, 
J.M., Barbero, J., Bayes, R., & 
Barcia, J.A.(2009). Proper 
information during the surgical 
decision making process lowers 
the anxiety of patients with high-
grade gliomas. Acta Neurochir 
151:357-362. 

Syftet med studien var 
att jämföra kvaliteten 
på information inför 
operation med graden 
av oro. 

Studien var kvantitativ, 
tvärgående och deskriptiv 
 
 
 
 

26 patienter som hade 
en misstänkt elakartat 
tumör i huvudet ingick 
i studien. 

Resultatet visade att 
information av god kvalitet 
minskade oron inför operation. 

Medel 

12.Lee D,Henderson A, Shum D. 
(2004).  The effect of music on 
preprocedure anxiety in 
HongKong Chinese day patients. 
Journal of Clinical Nursing 
13:297-303. 

Syftet med studien var 
att mäta musikens 
effekt på dagkirurgi 
patienter avseende 
ängslan inför en 
operation. 

Studien var kvantitativ, 
kvasiexperimentell och 
hade ett kontrollerat urval. 
Interventionsgruppen 
lyssnade på musik och 
kontrollgruppen fick 
sedvanlig vård. STAI 
skala som mätinstrument.  
 
 
 

113 patienter ingick i 
studien. 

Båda grupperna visade lägre 
värden vid STAI mätning. 
Interventionsgruppen visade 
lägre oro. Musik visade sig 
kunna vara effektiv till att 
minska oro och sänka BT och 
puls. 

God 
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Författare/År/Titel/Tidsskrift Syfte Metod Undersökningsgrupp Resultat Granskning 
13.Saada, H.,Drummond-Lewis, J., 
Matanets, I., kaplan, D.,Saadat, A., 
Wang, S., & Kaplan, D.(2006). 
Hypnosis reduces preoperative 
anxiety in adult patients. 
International Anesthesia Research 
Society 102:1394-1396. 
 

Syftet med studien var 
att se om hypnos inför 
operation minskade 
oron. 

Patienterna 
randomiserades i 3 olika 
grupper. En grupp fick 
hypnos i 30 minuter, den 
andra gruppen fick hjälp 
av terapeut att hantera sin 
oro och tänka positiva 
tankar i 30 minuter och 
den tredje gruppen fick 
den ordinarie preoperativa 
hanteringen. 

Patienterna var mellan 
18 och 65 år. Antalet 
deltager i studien var 
76 stycken. 

Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan graden av oro i 
grupperna när det gällde ålder. 
Hypnosgruppen hade en 
signifikant lägre nivå av oro 
jämfört med de andra när 
enkäterna hade analyserats. 
 

Medel 

14.Wagner, D., Byrne  M. & 
Kolcaba, K.(2006). Effects of 
comfort warming on preoperative 
patients. AORN Journal 84(3):427-
448. 

Syftet med studien var 
att jämföra olika slags 
täcken och se om de 
kunde minska oron 
hos patienter 
preoperativt. Det 
traditionella täcket 
jämfördes med  ett 
patientkontrollerat 
värmetäcke. 

Studien var kvantitativ.  
Forskarna utgick från 
Kolbas konstruerade 
frågeformulär GSQ. 

126 patienter deltog i 
studien och de var 
mellan 18-80 år. 

Värme visade sig ge ökad 
komfort och även minskad oro. 
 
 
 
 
 
 

Medel 

15. Yung, P.M.B., Chui-Kam, 
S.,French, P. & Chan, 
T.M.F.(2002). A controlled trial of 
music and preoperative anxiety in 
chinese men undergoing 
transurethral reduction of the 
prostate. Journal of Advanced 
Nursing 39(4): 352-359. 

Syftet med studien var 
att pröva musikens 
effekt på preoperativ 
oro. 

Studien var kvantitativ, 
randomiserad och hade en 
kvasiexperimentell design 

30 patienter ingick i 
studien. 

Musik visade sig ha en 
lugnande effekt på patientens 
oro. 

Medel 
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Bilaga 2 
 

Tabell 3. Databassökning 
Databas Datum Sökord Urvalskriterier Träffar Lästa abstract Urval 1 Urval2 
Medline 100301 Patient and anxiety 

and surgery 
-Peer reviewed 
-Publication date 20000202-
20101231 
-narrow by subject 
major:perioperative care 
psychology 
-narrow by subjectmajor: 
anxiety prevention & control 
-boolean/phrase 

2 2 2 0 

Medline 100301 Patient and anxiety 
and surgery 

-Publication date 20000101-
20101231 
-Narrow by subject major: 
anxiety prevention and control 
-boolean/phease 
-Peer reviewed 

13 6 2 1 

Medline 100301 Patient and anxiety 
and surgery 

-Publication date 20000101-
20101231 
-narrow by subject major: 
preoperative care methods 
-boolean/phrase 
-Peer reviewed 

9 4 1 0  

Medline 100301 Patient and anxiety 
and surgery 

-Publication date 20000101-
20101231 
-boolean/phrase 
-Peer reviewed 

127 12 1 1 

Cinahl 100218 Patient and 
Anxiety and 
Preoperative care 

-Peer reviewed 
-Publication date from 2000 
-Boolean/phrase 
-All adult + 19 years. 
 
 
 

323 15 2   2 
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Databas Datum Sökord Urvalskriterier Träffar Lästa abstract Urval 1 Urval2 
Pubmed 100211 Preoperative and 

anxiety 
 1579 30 1 1 

Pubmed 100308 Preoperative and 
anxiety 

 1600 30 1 1 

Pubmed 100317 Preoperative and 
anxiety 

 1579 40 1 1 

Pubmed 100319 Preoperative and 
anxiety and patients 

 1324 37 2 2 

Cinahl 100303 Patients and 
preoperative and 
anxiety 

 259 10 2 2 

Cinahl 100303 Patients and 
anxiety and nursing 

 1039 25 1 1 

Cinahl 100303 Preoperative, 
patient and anxiety 

 318 10 1 1 

Cinahl 100301 Surgical patients 
and anxiety and 
prevention 

-Peer reviewed 
-All adult + 19 years 
-Boolean/phrase 
-Publication date 20000202-
20101231 

41 10 1 1 

Pubmed 100301 Patient and anxiety 
and prevention 

-clinical trial 
-English or Swedish 
-all adult + 19 years 
-published in the last 10 years 
 

594 7 2 1 
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Bilaga 3 
Kvalitetsbedömning av artiklar 
 
• Checklista för kvantitativa artiklar- kvasiexperimentella studier: 

Max poäng: 13 
 
Kvalitetsbedömning:  Låg: 0-4 poäng 
Medel: 5-8 poäng 
God: 9-13 poäng 
 

• Checklista för kvalitativa artiklar: 
Max poäng: 18 
 
Kvalitetsbedömning:  Låg: 0-6 poäng 
Medel: 7-12 poäng 
God: 13-18 poäng 
 

• Checklista för kvantitativa artiklar: 
Max poäng: 15 
 
Kvalitetsbedömning:  Låg: 0-5 poäng 
Medel: 6-10 poäng 
God: 11-15 poäng 
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