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ABSTRACT 

Background/Problem: Preoperative anxiety is common with patients undergoing surgery. The 

anxiety may be associated with severe postoperative complications which are costly and 

sometimes life threatening. It is therefore necessary to investigate what kind of interventions 

could be valid and effective to prevent or treat preoperative anxiety. Aim: This study aims to 

describe the nursing care interventions that proves to prevent and/or relieve preoperative anxiety 

within surgical patients. Method: A literature search was made within PubMed and Cinhal 

databases. Both randomised controlled studies (RCT) and Quasi-experimental studies were 

included. A total of 388 articles were screened and 13 articles included in the study. Results: All 

interventions had a significant lowering effect on the preoperative anxiety within surgical 

patients but in different levels. Relaxation exercises showed the most effective to lower the 

preoperative anxiety. Thereafter nature sounds and acupressure showed to have a similar 

lowering effect. Calm music generally showed a moderate effect. Acupuncture, information and 

education showed a similar varying low effect. Conclusion: Interventions like relaxation 

exercises, listening to nature sounds, acupressure, acupuncture, listening to music, giving 

information and education can all be valid and effective nursing care interventions which can 

easily be used and implemented by nurses in the preoperative care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

SAMMANFATTNING 

Bakgrund/Problemformulering: Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter som ska 

genomgå operation. Denna oro kan vara förknippad med eller innebära en ökad risk för allvarliga 

postoperativa konsekvenser vilka är kostsamma och ibland livshotande. Det är därför av vikt att 

undersöka vilka typer av interventioner som kan vara validerade och effektiva för att förebygga 

eller lindra preoperativ oro. Syfte: Syftet med studien är att beskriva de omvårdnadsåtgärder som 

bevisas förebygga och lindra preoperativ oro för kirurgiska patienter. Metod: En litteraturstudie 

utfördes inom databaserna PubMed och Cinahl. Både randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

och quasi-experimentella studier inkluderades. Totalt undersöktes 388 artiklar och 13 artiklar 

inkluderades i studien. Resultat: Alla interventioner hade en signifikant minskande effekt för att 

minska preoperativ oro hos kirurgpatienter men i olika grad. Avslappningsövningar visade sig ha 

störst effekt för att minska preoperativ oro. Därefter redovisades naturljud och akupressur vilka 

hade en liknande god effekt. Lugn musik hade generellt en måttlig effekt. Akupunktur, 

Information och undervisning hade en varierande låg effekt. Slutsats: Interventioner som 

avslappningsövningar, att lyssna på naturljud, akupressur, akupunktur, att lyssna på musik, 

informationsgivning och undervisning kan alla vara adekvata och effektiva omvårdnadsåtgärder 

som lätt kan användas och implementeras av sjuksköterskor i den preoperativa vården. 
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BAKGRUND  

Ett kirurgiskt ingrepp, där man får en roll som kirurgpatient, är för de flesta patienter en helt ny 

situation som innebär nya upplevelser och nya förhållningssätt. Vissa personer anpassar sig till 

eller accepterar lätt den nya rollen, medan andra kan finna det svårt och psykiskt påfrestande 

(Valeberg, 2013). Att patienter upplever en preoperativ oro i olika grader och att oro grundar sig 

kring hens operation är sedan länge känt (Badner, Nielson, Munk, Kwaitkowska & Gelb, 1990; 

Bradt, Dileo & Shim, 2013). Karaktären och graden av den oro som patienten känner 

preoperativt kan dels bero på ingreppets svårighetsgrad och/eller tidigare erfarenheter, men också 

på hur väl förberedd och informerad patienten är under det perioperativa förloppet (Almås, 

Stubberud & Gronseth, 2011). Andra faktorer som kan påverka oro kan t.ex. vara att patienten 

utsätts för okända miljöer, separation från familj och vänner (Gillen, Biley & Allen, 2008). 

Ytterligare faktorer kan vara risken för postoperativa komplikationer, den potentiella dödsrisken 

(Mitchell, 2003) samt att man känner smärtor, obehag eller att man i vissa fall behöver 

överlämna livsviktiga funktioner som t.ex. sin andnings- och/eller cirkulationsförmåga (Crockett, 

Gumley & Longmate, 2007). Detta kan skapa en hög stressnivå hos patienterna som kan leda till 

känslor och upplevelser av maktlöshet och förlust av kontroll över sin situation. (Almås et al., 

2011). Andra studier visar även att den preoperativa perioden, i nära anslutning till operationen, 

är den tid som patienter har störst benägenhet att visualisera potentiell fara (Cooke, Chaboyer, 

Schluter & Hiratos, 2005; Haun, Mainous & Looney, 2001). Det finns vissa medicinska 

interventioner som används dagen innan operation för att minska den preoperativa oron. Dessa 

kan vara läkemedelsbehandling med t.ex  melatonin eller diazepam (Ornaque, 

Carrero,Villalonga, Roux & Salvador, 2000; Yousaf, Seet, Venkatraghavan, Abrishami & 

Chung, 2010). Medicinska interventioner mot oro är dock förenat med risk för olika biverkningar 

som hemodynamisk instabilitet, amnesi, agitation eller hyperaktivitet (Bringman, Giesecke, 

Thorne & Bringman, 2009). 

 

Operation 

Operationer kan kategoriseras i två olika typer, akuta och elektiva. Akuta operationer utförs 

omgående och elektiva planeras i dagar eller månader i förväg. Ingreppets art och andra faktorer 

såsom ålder och allmän kondition kan avgöra om patienten blir inneliggande alternativt att 

ingreppet utförs poliklinisk. Poliklinisk innebär att hela vårdförloppet sker inom samma dygn; 
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patienten kommer till operationsavdelningen direkt från sitt hem, observeras någon eller några 

timmar postoperativt och går sedan hem igen. Inneliggande operation innebär att patienten 

anländer dagen före eller på operationsdagens morgon till avdelningen. Patienten återvänder 

sedan till avdelningen efter ingreppet för postoperativ vård. I Sverige försöker man att i så stor 

utsträckning som möjligt genomföra operationer inom dagkirurgin då detta anses lika effektivt 

som annan kirurgi men är ett billigare alternativ (Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

Patientens oro 

Oro, ångest och stress kan uttrycka sig både fysiologiskt och psykologiskt hos patienten (Kehlet 

och Wilmore, 2008; Sand, Sjaastad & Haug, 2001). 

 

Fysiologiska effekter:  Situationer som upplevs som farliga, hotande eller ställer krav på 

omställning, kallas för stressorer. Hypothalamus registrerar dessa stressorer och aktiverar det 

sympatiska nervsystemet och binjurebarken (Knardal, 1998). Följden blir att hormoner utsöndras 

som t.ex. adrenalin, noradrenalin, ACTH, ADH och kortisol. Detta kännetecknas kliniskt bland 

annat av:  

- Ökad hjärtfrekvens    - Stigande blodtryck  

- Minskad urinproduktion      - Illamående  

- Svettningar     - Ökad andningsfrekvens 

- Muntorrhet      - Minskad peristaltik (Sand et al., 2001; 

Guldbransen & Stubberud, 2005). 

 

Psykologiska effekter: Att vara sjuk medför ofta ett hot mot sin egen självbild och föreställning 

om hur man uppfattas av andra. Det ställs nya krav och detta kan medföra att beteendet 

förändras. Detta kan medföra maktlöshetskänslor och patienten kan känna sig som en börda och 

vara initiativlös till positiv förändring. Psykiska stressreaktioner kan uttrycka sig bland annat i:  

- Nedsatt förmåga till rationellt tänkande   - Aggression  

- Tillbakadragenhet & frustration   - Rädsla, nedstämdhet, depression  

- Ilska       - Förnekelse  (Crockett et al., 2007; 

Håkonsen, 1999; Moesmand & Kjøllesdal, 2007) 
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Konsekvenser av preoperativ oro 

Preoperativ oro, som kan leda till en stressreaktion, orsakar perioperativa påfrestningar och 

komplikationer som t.ex. att patienten får en ökad belastning på hjärtfunktionen, en nedsatt 

lungfunktion, smärtor, känner sig illamående, utmattad med mera. En minskad oro- och 

stressrespons är därmed viktigt vid kirurgisk behandling då det bidrar till en minskad 

postoperativ smärta, minskat behov av smärtlindring, snabbare rehabilitering, kortare 

sjukhusvistelse och en minskad kostnad för sjukvården (Kehlet, 2006; Sukantarat, Williamson & 

Brett, 2007).  

 

Metoder för att mäta oro  

State- Trait Anxiety Inventory (STAI) 

STAI utformades av Spielberger 1970 (STAI form X) för att ge ett evaluerat och koncist 

instrument som kan mäta oro vilket validerades och reviderades 1983 (STAI form Y) av 

Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs (1983). STAI är indelat i två kategorier (state 

anxiety: STAI-S och trait anxiety: STAI-T). Inom kategori STAI-S, som mäter den affektiva 

oron, får patienten beskriva och definiera hur de känner sig just nu utifrån frågor som utgår från 

subjektiva beskrivningar av känslor om spänning, nervositet, oro och ängslan. STAI-T, som 

mäter den kognitiva oron, behandlar mer hur individuellt benägen patienten är till oro, oro mätt 

över tid och frekvensen av symtom på sin oro (Spielberger, Gonsalez- Reigosa, Martinez-

Urrutia, Natalicio & Natalicio, 1971). STAI-S och STAI-T innehåller 20 frågor vardera, där 

varje fråga skattas från 1 till 4 där 1 kan innebära t.ex. “nästan aldrig” och 4 innebär t.ex. “nästan 

alltid”. Poängresultatet, som kan variera mellan 20-80 poäng, sammanställs och en högre poäng 

innebär en högre nivå av oro hos patienten (Spielberger et al., 1971). Normalvärdet beräknas 

omkring STAI-S poäng 35,72 för män och 35,20 för kvinnor (Spielberger et al., 1983). Inom 

mätinstrumentet STAI finns det flera olika versioner beroende på t.ex. översättning och 

inriktning men innehållet är detsamma. Mätinstrumentet kan därmed ha olika namn som till 

exempel Stait- Trait Operation Anxiety (STOA) (Heilmann et al., 2016). Det finns även olika 

benämningar inom kategorierna då t.ex. den affektiva oron “STAI-S” kan till exempel benämnas 

“SAI” (Ertug, Ulusoylu, Bal & Özgür, 2017; Ko & Lin, 2011).  
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Visual Analogue Scale (VAS) 

VAS är ett självskattningsinstrument där patienten får skatta sin oro på en ca 100-mm horisontell 

lång skala vilket går från vänster (0 poäng) till höger (10 poäng). Detta indikerar ifall patienten 

har “ingen ångest” upp till en “hög ångest”. VAS är ett validerat instrument för att mäta oro och 

ångest då det jämförts och evaluerats med mätmetoden STAI (Kindler, Harms, Amsler, Idhe-

Scholl & Scheidegger, 2000). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnadens syfte är att främja hälsa och förebygga ohälsa samt att bevara och återställa hälsa 

utifrån individens behov och förutsättningar (Khilgren & Johansson, 2000).  

I Sverige bedrivs en evidensbaserad omvårdnad vilket innebär att det omvårdnadsrelaterade 

arbetet som sjuksköterskan utför skall ha en vetenskaplig evidens som grund (Jahren-

Kristoffereen, Nordvedt & Skaug, 2006). Då denna grund kan variera behöver sjuksköterskan ha 

ett övergripande ansvar att vara uppdaterad kring de aktuella metoder och riktlinjer för hur 

omvårdnaden bör bedrivas (Wiklund, 2006).  

 

Sjuksköterskans roll 

För många patienter kan oro vara tabubelagt och de undviker därför att fråga eller prata om det 

med vårdpersonalen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och tillgänglig (Bray, 

2006; Stirling 2006). Bray (2006) och Rosén (2008) visar att fysisk beröring samt närhet av 

sjuksköterskan kan resultera i att många patienter har lättare för att öppna upp sig. Enligt 

Travelbees omvårdnadsteori, interaktionsteorin, är de viktigaste begreppen människan, 

kommunikationen, minskat lidande och mänskliga relationer. Teorin grundar sig på att varje 

människa är unik, och att behovet av omvårdnad och graden av lidande är olika från person till 

person. För att omvårdnaden skall uppnå bra kvalité, måste kommunikationen mellan patienten 

och vårdpersonal fungera för att sjuksköterskan skall få en förståelse för patientens upplevelse 

och förstå den situation hen befinner sig i. Det är också av vikt att sjuksköterskan inte drar 

paralleller eller förhastade slutsatser mellan andra patienter som hen tidigare mött inom vården, 

det vill säga att sjuksköterskan bör driva en patientcentrerad och induvidiualiserad vård 

(Kirkevold, 2000).  
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Problemformulering  

Att patienter upplever en preoperativ oro är sedan länge känt. Det finns tydliga bevis på att oro 

kan påverka det perioperativa förloppet negativt och hur minskad oro och stress gynnar 

välbefinnandet och rehabiliteringsförmågan hos patienten. Det förbättrar även det postoperativa 

resultatet, förkortar den postoperativa sjukhusvistelsen samt minskar kostnaden för sjukvården. 

Med detta arbete ämnar författarna därför att undersöka och beskriva vilka aktuella 

omvårdnadsåtgärder som har en minskande effekt på kirurgpatientens preoperativa oro. Med 

dessa omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan därmed förebygga och lindra patientens 

preoperativa oro, öka patientens välbefinnande och trygghet samt samt förbättra vårdkvalitén och 

kostnadseffektiviteten inom vården. 

 

Syfte  

Syftet med arbetet var att beskriva de omvårdnadsåtgärder som kan förebygga och lindra 

preoperativ oro för kirurgpatienter.  

 

Frågeställning:  

● Vilka aktuella omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan utföra för att lindra och förebygga  

preoperativ oro hos kirurgpatienter?  

 

METOD 

Forskningsdesign  

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, då arbetet ämnade att granska 

kunskapsläget om aktuella omvårdnadsåtgärder för preoperativ oro hos kirurgpatienter (Forsberg 

& Wengström, 2016). 

 

Sökstrategi  

Vetenskapliga originalartiklar inhämtades via databaserna PubMed och CINAHL. Till studien 

användes huvudsökorden: Preoperative, anxiety, nursing care. Sökorden kombinerades på olika 

sätt, se tabell 1.  

Inklusions- och exklusionskriterier som användes var:  
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● Inklusionskriterier: Att artiklarna var skrivna på engelska, patienter från 19 år, publicerad 

tidigast från år 2000 och etiskt granskade. 

● Exklusionskriterier: Inte tillgänglig via bibliotekets prenumeration eller open access, ej 

referentgranskade artiklar, saknar relevans för arbetets syfte, saknar abstract eller inte var 

en originalartikel. 

 

Tillvägagångssätt 

Först utfördes en övergripande sökning med nyckelorden för att få en generell bild av den 

aktuella forskningen. Därefter valdes artikeltitlar ut baserat på relevans för syftet. Sedan 

granskades abstracts för att utföra ett andra urval som presenteras i kolumnen “antal valda 

artiklar”, se tabell 1.  Vidare utfördes en sökning baserat på de generella omvårdnadsåtgärder 

som uppstått i de granskade abstract för att uppnå en mer specifik sökning. Urvalet skedde sedan 

likt föregående process. Av de artiklar som valts ut utfördes ännu ett urval; artiklar där 

forskningsgruppen endast inkluderade kvinnor, artiklar med publikationsår före 2008 (Forsberg 

& Wengström, 2016) samt artiklar som inte speglade arbetets syfte exkluderades.  

Dessa artiklar presenteras i kolumnen “antal valda artiklar till kvalitetsgranskning” i tabell 1. 

Kvalitetsgranskning utfördes och de slutgiltiga artiklarna valdes ut för att analyseras och 

användas till arbetet.  

 

Tabell 1 - Databassökning 

Databas Datum Sökordskom

binationer 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

valda 

artiklar 

Antal valda 

artiklar till 

kvalitetsgranskn

ing 

Antal artiklar 

valda till 

resultatet 

Cinahl 03/04-

2018 

Preoperative, 

anxiety,  

nursing care 

65 22 6 1 0 

Cinahl  04/04-

2018 

Preoperative 

AND anxiety 

25 16 9 6 3 
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AND music  

Cinahl  05/04-

2018 

Preoperative 

AND anxiety 

AND 

information  

75 16 3  1  1 

PubMed  02/04-

18 

Treatment, 

anxiety, 

preoperative, 

patient, 

nursing care  

123 54 23 10 7 

PubMed 05/04-

18 

Preoperative, 

Anxiety, 

Music 

therapy 

27 19 18 4 0 

PubMed 05/04-

18 

Preoperative 

AND anxiety 

AND 

information 

AND nursing 

care 

50 20 9 1 1 

PubMed 09/04- 

18 

Preoperative 

AND anxiety 

AND 

aromatherap

y 

5 4 3 1 0 

PubMed 09/04- 

18 

Preoperative 

AND anxiety 

5 4 4 0 0 
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AND 

acupressure 

PubMed 09/04-

18 

Preoperative 

AND anxiety 

AND 

acupuncture 

13 2 2 1 1 

 

Bearbetning och analys  

Kvalitetsanalys 

Analysbedömningen av de valda originalartiklarna skedde via Forsbergs och Wengströms mall 

för kvalitetsanalys av vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna delades 

in i hög, måttlig och låg kvalité utifrån de besvarade frågorna i mallen, se bilaga 1 och bilaga 2. 

För hög kvalité krävdes  att artikeln adekvat besvarar ca 90% av de ställda frågor i mallen. För 

måttlig kvalité krävdes ca 80% och för låg kvalité krävdes ca 70%. Varje fråga i analysmallen 

bedömdes som adekvat besvarad eller ej och därefter räknades den totala procentuella kvalitén ut 

för varje analyserad artikel.  De artiklar som bedömts med hög och måttlig kvalité inkluderades i 

arbetet (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Dataanalys  

En dataanalys genomfördes med hjälp av Fribergs trestegsmodell (Friberg, 2012). Först 

granskades de utvalda artiklarna noggrant flera gånger för att skapa ett sammanhang och en 

förståelse för innehållet. Sedan togs huvudfynden ut och sammanställdes i en översiktstabell, se 

bilaga 3. Slutligen, för att lättare kunna identifiera likheter och skillnader, användes en modell av 

Friberg (2012) för att besvara följande frågor:  

 Likheter och/eller skillnader i metodologiska tillvägagångssätt 

 Likheter och/eller skillnader i syften  

 Likheter och/eller skillnader i studiernas resultat  

Modellen har modifierats av författarna för att anpassa modellen till arbetet.  
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Resultatanalys 

Resultatet redovisades i löpande text och utifrån huvudområdena för de omvårdnadsåtgärder som 

påvisats i arbetet. Resultatet av kvalitetsanalysen på artiklarna samt en matris där författare, titel, 

syfte, design, land, år, antal medverkande i studien, bortfall, kvalité och huvudresultatet 

presenterades i tabellform via bilaga, se bilaga 3.  

 

Etiska överväganden  

Forskningsetik omfattar etiska normer för vilken forskning som får bedrivas och på vilket sätt. 

Detta är utformat för att skydda försökspersoner, säkra tillämpningen av forskningen, skydda 

forskningens anseende samt att hjälpa och stödja forskarna vid intressekonflikter mm.  

Inför varje vetenskapligt arbete görs därmed ett etiskt övervägande, där även forskarens egna 

tankar och intressen reflekteras och granskas. Etiska överväganden skall finnas från det att val av 

ämne görs till genomförande och redovisning av resultat (CODEX, 2017).  

 

Syftet med detta arbete var att göra en litteraturgranskning av aktuella omvårdnadsåtgärder för 

att minska preoperativ oro hos kirurgpatienter. Studier på försökspersoner eller hantering av 

personuppgifter ingick inte i arbetet, endast artiklar som var etiskt granskade inkluderades. 

Således krävdes inget etiskt tillstånd för detta arbete. Hänsyn togs till att båda författarna hade 

egna erfarenheter av att möta kirurgpatienter, och det var därför viktigt att personliga 

erfarenheter inte skulle påverka arbetets process eller resultat. 

 

RESULTAT 

Information och undervisning 

Omvårdnadsåtgärder som ytterligare information och/eller undervisning om det perioperativa 

förloppet minskar preoperativ oro hos kirurgpatienter (Heilmann et al., 2016; Kalogianni et al., 

2016; Lin et al., 2016; Pereira, Figueiredo-Braga & Carvalho, 2016; Wong, Chan & Chair, 

2010).  

 

I Heilmann et al., (2016) fick interventionsgruppen möjlighet till ett individuellt anpassat samtal 

på 30 minuter dagen innan operationen. Samtalet centrerades kring patientens egna rädslor och 

oro gällande operationen, se bilaga 3. Interventionsgruppen erhöll en signifikant minskning av 
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den affektiva orosnivån på 1,81% (STOA-S poäng) samt den kognitiva orosnivån 2,27% (STOA-

T poäng) efter interventionen. Kontrollgruppens minskning av STOA-S och STOA-T var ej 

signifikanta, se bilaga 4. Skillnaden mellan grupperna i minskningen av STOA-S saknade 

signifikans medan STOA-T erhöll. VAS-värdet minskade signifikant med 7,2% hos 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppens ej signifikanta 1,7%. Pereira et al., (2016) 

utförde på ett liknande sätt där interventionsgruppen fick möjlighet till ett patientcentrerat och 

individualiserat samtal på 15 minuter. Interventionsgruppens STAI-nivån minskade signifikant 

med 3,83% efter interventionen och kontrollgruppen med 0,33%, vilket inte var signifikant. 

Pereira et al., (2016) visade att skillnaden i minskning av STAI-nivån mellan grupperna var 

signifikant mer i interventionsgruppen än hos kontrollgruppen. 

 

Lin et al., (2016) satte istället undervisning i fokus via en undervisnings- och informationsfilm 

om anestesi på 8 minuter. Mer än 90% i varje grupp klassificerades ha en hög affektiv oro innan 

interventionen (STAI-S > 40-80 poäng), se bilaga 5. Efter interventionen minskade STAI-S 

signifikant i interventionsgruppen med 3,67% jämfört med kontrollgruppen ej signifikanta 

skillnad på 0,28%. 

 

Wong et al., (2010) behandlade också undervisning, men fokuserade mer på smärta, oro och hur 

patienten själv kunde hantera dessa. Det var en generell skillnad i orosnivå mellan 

kontrollgruppen och interventionsgruppen efter interventioner där det var 5,6% högre STAI-nivå 

hos kontrollgruppen. Förekomsten av en klassificerad hög oro (STAI > 40 poäng) var mer 

frekvent i kontrollgruppen än i interventionsgruppen (ca 44% mer).  

 

I Kalogianni et al., (2016) innefattade interventionen 20-40 minuter undervisning, utdelning och 

diskussion om informationsbroschyren samt ett personcentrerat samtal. Interventionsgruppens 

STAI-nivå minskade signifikant med 3,5% efter interventionen jämfört med kontrollgruppen ej 

signifikanta 1,3%. Resultatet visade  även att det fanns en signifikant skillnad i minskningen av 

STAI-nivå mellan grupperna.   
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Musik  

Musik kan användas som en omvårdnadsåtgärd och har visats ha en effekt för att minska 

preoperativ oro (Gómez-Urquiza et al., 2016;  Lee, Chao, Yiin, Chiang & Chao, 2011;  Lee et 

al., 2012; Thompson, Moe & Lewis, 2014).  

 

I Thompson et al., (2014) fick interventionsgruppen lyssna på musik i 30-60 minuter i ett 

särskillt rum. Hos interventionsgruppen minskade VAS-poängen signifikant med 10,6% efter 

interventionen medan kontrollgruppens minskning inte var signifikant, se bilaga 4. Förändringen 

av VAS-poäng mellan grupperna efter interventionen erhöll signifikans. Studien fann även en 

interaktionseffekt; ju högre nivå av VAS innan interventionen, desto större effekt hade 

interventionen. De patienter som skattade sin oro med VAS > 8 innan interventionen fick en 

minskning av VAS på 28,8% jämfört med de som skattade VAS = 4-7 eller VAS < 3 som 

minskade med 10,5% respektive 0,5%. 

 

I Lee et al., (2011) och Lee et al., (2012) bestod interventionen av musik, inom genre folk eller 

pop, som spelades via hörlurar i ett tempo på 60-80 bpm samt volym mellan 50-55 db. Lee et al, 

(2011) inkluderade även en grupp som lyssnade på samma typ av musik men via högtalare för att 

undersöka en eventuell skillnad. Efter interventionen minskade VAS-poängen signifikant hos 

interventionsgruppen med 7% medan VAS i kontrollgruppen ökade signifikant med 1%. 

Förändringen av VAS-poängen mellan grupperna efter interventionen erhöll signifikans. 

Lee et al., (2011) redovisade att kontrollgruppen hade efter interventionen en signifikant högre 

orosnivå då VAS skattades till 6,2 jämfört med högtalargruppens 4,4, och hörlurargruppens 5,1. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i orosnivå mellan interventionsgrupperna men 

högtalargruppen skattade generellt sett en lägre nivå av oro. Lee et al., (2011) visade även att 

oron mätt i VAS minskade signifikant efter musikinterventionen i båda interventionsgrupperna, 

men att förändringen i kontrollgruppen inte erhöll signifikans. 

 

Gómez-Urquiza et al., (2016) undersökte om ett bildspel samt ett bildspel kombinerat med musik 

hade effekt på patientens preoperativ oro, se bilaga 3. De delade in patienterna i tre grupper: en 

bildspelsgrupp (IG1) en bildsspelsgrupp kombinerat med musik (IG2) och en kontrollgrupp. 

Efter interventionen minskade STAI-S signifikant i interventionsgrupp 1 med 7,5% och 
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interventionsgrupp 2 signifikant med 13,5%. Interventionsgrupp 1 och interventionsgrupp 2 hade 

en lägre nivå av STAI-S efter interventionen än kontrollgruppen, dock förelåg det enbart en 

signifikans mellan interventionsgrupp 2 och kontrollgruppen. Gómez-Urquiza et al., (2016) 

sammanfattade resultatet till att bildspel kombinerat med musik hade mest signifikant effekt för 

att minska preoperativ oro samt att bilspel för sig inte erhöll en större effekt på preoperativ oro 

jämfört med rutinmässiga interventioner. 

 

Naturljud och avslappningsövningar  

I Ko & Lin (2011) fick interventionsgruppen lyssna på en avslappnings CD vilket innehöll 

djupandningsövningar och vägledd meditation. I interventionsgruppen minskade SAI-värdet 

signifikant med 16,33%. Ko & Lin (2011) visade även att om interventionen upprepades kunde 

SAI-värdet minska ytterligare.  

 

Ertug et al.,(2017) undersökte om avslappningsövningar och lyssnande på naturljud hade en 

effekt på preoperativ oro. Efter interventionen minskade VAS signifikant för 

interventionsgrupperna med 26,5% (naturljud) och 23,3% (avslappningsgruppen). Hos 

kontrollgruppen ökade däremot VAS signifikant med 2,4% efter interventionen. Skillnaden av 

minskningen av VAS efter interventionen mellan interventionsgrupperna och kontrollgruppen 

var statistiskt signifikanta, men ej mellan interventionsgrupperna. Ertug et al., (2017) visade även 

att det fanns en signifikant minskning av SAI-värde hos båda interventionsgrupperna efter 

interventionen men mellan grupperna var minskningen ej signifikant. 

 

Ko & Lin (2011) och Ertug et al., (2017) visade att vägledda avslappningsövningar eller 

avslappningsövningar via CD som omvårdnadsåtgärd hade en signifikant effekt på preoperativ 

oro. Ertug et al., (2017) visade att lyssnande på naturljud hade också en signifikant minskande 

effekt på preoperativ oro samt att det inte förelåg någon signifikant skillnad i effekten mellan 

avslappningsövningar och att lyssna på naturljud på preoperativ oro hos kirurgpatienter. 

 

Akupressur och akupunktur  

Akupunktur av “yintang” samt akupressur av “yintang” och “shen men” som en 

omvårdnadsåtgärd, se bilaga 3, visade Valiee, Bassampour, Nasrabadi- Nikbaht, Pouresmaeil & 
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Mehran, (2012) och Acar Volkan, Cuvas, Ceyhan & Dikmen (2013) ha en signifikant minskande 

effekt på preoperativ oro hos kirurgpatienter. 

 

I Valiee et al., (2012) stimulerades “yintang” samt “shen men” punkterna med hjälp av 

akupressur, se bilaga 3. Akupressur i både “yintang” kombinerat med “shen men” minskade 

VAS signifikant med 22%. Kontrollgruppen som fick akupressur i “sham” punkten, se bilaga 3, 

hade också en signifikant minskning av VAS med 6,1%. Valiee et al., (2012) redovisade att det 

fanns en signifikant skillnad i effekt mellan akupressur i “yintang” samt “shen men” punkterna 

jämfört med akupressur endast på “sham” punkten. 

 

Acar Volkan et al., (2013) studerade hur akupunktur av “yintang” punkten påverkade preoperativ 

oro. Det visades att akupunktur på “yintang” punkten minskade STAI-S signifikant med 5,83%, 

men STAI-T, som minskade med 2,18%, saknade signifikans. Vidare redovisade Acar Volkan et 

al., (2013) att stimulering av akupunktur på “sham” punkten, som kontrollgruppen fick, inte hade 

en signifikant minskning på varken STAI-S eller STAI-T, se bilaga 4.  

 

DISKUSSION  

Kirurgpatienter upplever en preoperativ oro (Badner et al., 1990; Bradt et a., 2013) vilket stärks 

av flera andra studier (Ertug et al., 2017; Kalogianni et al., 2016; Lee et al., 2012; Lin et al., 

2016; Pereira et al., 2015; Thompson et al., 2014; Valiee et al.,2012). Information, undervisning, 

musik, naturljud, avslappningsövningar, akupressur och akupunktur som omvårdnadsåtgärder 

har visat sig ha en signifikant effekt för att minska preoperativ oro hos kirurgpatienter. Den 

minskande effekten varierar beroende på vilken intervention som används.  

 

Resultatdiskussion 

Avslappningsövningar och naturljud hade enligt Ertug et al., (2017) störst effekt för att minska 

preoperativ oro jämfört med samtliga artiklar, se bilaga 4. Studien behandlade en stor omfattning 

av operationstyper inom t.ex. ortopedi, neurologi, thorax-kardiologi, urologi, gynekologi, 

otorinolaryngologi samt generella operationer vilket innebar att effekten hade en stor 

generaliserbarhet och validitet. Aghaie et al., (2013) stärker detta ytterligare genom att visa att 

lyssnande på naturljud har en signifikant effekt för att minska oro. Ko & Lin (2011), liksom 
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Ertug et al., (2017), behandlade avslappningsövningar som stärkte validiteten för interventionen 

ytterligare, se bilaga 4, detta trots brister som begränsande operationstyper, inte staterat 

demografisk signifikans samt inte redovisat antal interventionstillfällen. Akupressur på “yintang” 

och “shen men” punkter (Valiee et al., 2012) hade en liknande god effekt på preoperativ oro 

jämfört med Ertug et al., (2017). Orosnivån mellan de två artiklarna innan interventionen förelåg 

i princip densamma, se bilaga 5, men i Valiee et al., (2012) omfattades studien enbart av 

bukoperationer och därav var effekten inte lika generaliserbar till alla typer av kirurgpatienter. 

Acar Volkan et al., (2013) som istället undersökte akupunktur på “yintang” punkten, hade inte en 

lika god effekt som akupressur. Resultat kan innebära att akupressur som omvårdnadsåtgärd kan 

ha en större effekt för att minska preoperativ oro än akupunktur. Dock är det komplicerat att 

jämföra metoderna dels då Acar Volkan et al., (2013) inte redovisade initial orosnivå, se bilaga 

5, de skiljande kirurgityperna, att de undersöker liknande men olika interventioner samt att 

Valiee et al., (2012) inkluderade“yintang” i kombination med “shen men” vilket Acar Volkan et 

al., (2013) inte undersökte. En annan anledning till varför akupressur visade sig vara mer effektiv 

än akupunktur kan vara relaterat till den fysiska beröringen och närheten som den indirekt 

innebär; vilket Bray, (2006) och Rosen, (2008) menar hjälper många patienter att öppna upp sig 

för vårdpersonalen och på så sätt våga prata om sin oro. Därför kan akupressur vara en adekvat 

interventionen för att möjliggöra att interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten 

underlättas, vilket Travelbee menar är viktigt vid omvårdnaden (Kirkevold, 2009). 

 

Att förse patienterna med musik preoperativt har visats ha en signifikant effekt på den 

preoperativa oron (Gómez-Urquiza et al., 2016; Lee et al., 2011; Lee et al., 2012; Thompson et 

al., 2014). Thompson et al., (2014) hade störst procentuell minskning av preoperativ oro. Innan 

interventionen erhöll interventionsgruppen en måttlig orosnivå och kontrollgruppen en låg 

orosnivå, se bilaga 5. Den låga orosnivån hos kontrollgruppen kan dock förklaras med att enbart 

28,1 % av kontrollgruppen skulle utföra invasiv kirurgi jämfört med interventionsgruppen 

41,1%. Thompson et al., (2014) fann en interaktionseffekt som innebar att ju högre initial 

orosnivå patienten hade desto bättre effekt fick interventionen. Detta kan därmed innebära att 

musik som intervention, för att minska preoperativ oro, kan vara mer effektiv för patienter som 

upplever större oro än för de som upplever måttlig eller låg. Lee et al., (2012) och Lee et al., 

(2011) hade liknande patientgrupper som genomgick en stor variation av operationstyper inom 
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ortopedi, gynekologi, urologi, neurologi samt även generell kirurgi vilket stärkte interventionens 

validitet och generaliserbarhet. Lee et al., (2012) och Lee et al., (2011) spelade musik under 10 

minuter jämfört med Thompson et al., (2014) som spelade musik under 30 till 60 minuter, detta 

kan innebära att tiden som musiken spelas kan spela roll i hur stor effekt interventionen har. Lee 

et al., (2011) vidare visade att det kan spela roll vilken typ av mediaspelare man använde under 

interventionen, då högtalare visade en större effekt på orosnivån jämfört med hörlurar. 

 

Gómez-Urquiza et al., (2016) undersökte hur bildspel och bildspel kombinerat med musik kunde 

påverka den preoperativa oron. Patienterna i studien hade lägre STAI-S nivå, se bilaga 5, än 

normalvärdet innan interventionen (Spielberger et al., 1983). En anledning till den låga 

orosnivån kan vara att patienterna inte skulle genomföra några vitala operationer utan enbart 

ingrepp som var menat att förbättra livskvalitén (Mitchell, 2003). Att orosnivån minskade 

adekvat, framförallt med bildspel kombinerat med musik, trots den initialt låga orosnivån kan 

därmed visa att denna typ av intervention kan antingen vara ett bättre alternativ än bara musik 

eller att den bör ämnas för patienter med initialt lägre oro. En stor brist i Gómez-Urquiza et al., 

(2016) var att STAI-T nivån innan interventionen redovisades mindre än 20 poäng vilket 

egentligen inte är möjligt enligt Spielberg et al., (1983). Detta kan indikera att STAI-S nivån var 

felaktigt beräknad av Gómez-Urquiza et al., (2016) jämfört med resterande artiklar i arbetet och 

kan därmed också vara en möjlig förklaring till den låga nivån av STAI-S. 

 

Almås et al., (2011) menar att hur väl informerad patienten är på det perioperativa förloppet har 

en inverkan på patientens preoperativa oro. Heilman et al., (2016), Kalogianni et al., (2016), Lin 

et al., (2016), Pereira et al., (2016) och Wong et al., (2010), som undersökte information och 

undervisning som intervention stärkte detta då de visar att det hade en signifikant minskande 

effekt. Dock var skillnaden i orosnivå före och efter information- och 

undervisningsinterventionerna inte lika effektiv som interventionerna avslappningsövningar, 

naturljud, akupressur, akupunktur och musik för att minska preoperativ oro. 

 

Interventionen som Heilmann et al., (2016) undersökte fick patienterna ett patientcentrerat 30 

minuter långt samtal om patientens egna rädslor kring operationen. Detta patientcentrerade fokus 

och förhållningssätt är viktigt för interaktionen enligt Travellbee, då varje människa är unik och 
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behöver individuella anpassningar i omvårdnaden (Kirkevold, 2000). I Heilmann et al., (2016) 

fick de även ytterligare information gällande operationen och om den postoperativa 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna hade en mall som stöd under interventionen vilket var speciellt 

designad för studien. Den visades ha en god effekt på den preoperativa oron. Peirera et al., 

(2016) undersökte också ett patientcentrerat samtal, dock låg fokus på patientens oro och 

bekymmer kring sin operation samt att detta bemöttes av sjuksköterskan med individualiserad 

information och empati. Interventionen var 15 minuter långt och gavs en månad preoperativt. 

Trots att både Peirera et al., (2016) och Heilman et al., (2016) var patientcentrerade fick Heilman 

et al., (2016) en större procentuell minskning av den preoperativa oron. Anledningar till den 

bättre effekten kan vara att Heilman et al., (2016) hade en speciellt utformad mall som stöd under 

samtalet, de hade ett längre samtal, ytterligare information gavs om operationen och den 

perioperativa omvårdnaden samt att fokus låg på patientens egna rädslor. Peirera et al., (2016) 

fick en signifikant minskning av den preoperativa oron, denna minskning kan dock jämställas 

med Kalogianni et al., 2016 och Lin et al.,2016 vilket inte var en så stor minskning i jämförelse 

till de andra interventionerna som inkluderats i arbetet.  

 

Metoddiskussion 

Detta arbete utfördes som en systematisk litteraturstudie. Sökningen av artiklar utfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl, vilka valdes då de täckte det gällande området. Att i kommande 

arbeten utöka antalet databaser för att få ett bredare och mer exakt resultat rekommenderas av 

författarna. Sökorden “Preoperative”, “anxiety” och “nursing care” valdes då dessa är centrala 

begrepp i syftet. Sökorden “information” och “musik” tillades tidigt i sökprocessen vilket kan 

innebära att resultatet av de valda artiklarna blev vinklat. Den tidsbaserade inklusionskriterien, 

som sattes till år 2000, blev senare i sökningsprocessen ändrat till år 2008 då Forsberg & 

Wengström, (2016) menade att systematiska litteraturstudier skulle innehålla aktuella 

vetenskapliga artiklar från tidigast 10 år tillbaka. För att säkerställa att arbetet skulle förbli etiskt, 

exkluderades många eventuellt i övrigt adekvata artiklar där det inte framgick att en etiskt 

kommité godkänt dessa.  

 

Efter de generella sökningarna fann författarna övergripande interventioner som information, 

musik, akupunktur, akupressur och aromaterapi, vilka det sedan utfördes mer specifika sökningar 
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på. Det söktes dock inte specifikt på avslappningsövningar eller lyssnande på naturljud vilket 

visades i senare skede vara några av de mest effektiva interventionerna i arbetets resultat.  

 

De valda artiklarna till kvalitétsgranskningen granskades via en mall från Forsberg & 

Wengström, (2016); då mallarna inte innehöll ett poängsystem utformades ett eget poängsystem 

för att kunna kategorisera artiklarna till hög, medel eller låg kvalité. Poängsystemet var därmed 

inte validerat och kan ha påverkat processen för kvalitetsgranskning. Många artiklar blev 

kategoriserade till hög kvalité vilket i senare skede ansågs inte vara en adekvat bedömning av 

författarna. De artiklarna som slutligen valdes till resultatet blev enbart kvantitativa artiklar, detta 

var inte ett aktivt val av författarna. Att det enbart inkluderades kvantitativa artiklar underlättar 

jämförelse mellan resultaten, dock kan arbetet ha missat en eventuellt viktig infallsvinkel från 

kvalitativa artiklar.  

 

Det uppenbarades att artiklarna hade olika mätmetoder för att mäta den preoperativa oron hos 

patienten. Detta försvårade jämförelsen mellan artiklarnas resultat. Trots att VAS är ett validerat 

instrument att mäta oro med jämfört med STAI (Kindler et al., 2000) är det svårt att jämföra den 

procentuella minskningen då poängsystemen skiljer sig åt. Därmed kan den procentuella 

minskningen kanske inte direkt jämföras mellan mätmetoderna. Till exempel kan den 

procentuella minskningen av STAI innebära ett större faktiskt värde då de erhåller ett större 

poängspann jämfört med VAS.   

 

Kalkyleringen av den procentuella minskning av orosnivå i artiklarna utfördes av författarna, då 

vissa resultat var svårtolkade kan det ha förekommit felvärden. En styrka hos resultatet var att 

kalkyleringen sammanställts i en jämförelsetabell för att enkelt kunna se effekten överskådligt. 

Vissa artiklar innehöll inte en mätning av den preoperativa orosnivån innan interventionen vilket 

innebär att en procentuell minskning inte kunde kalkyleras. Om ett liknande arbete ska utföras 

bör det beaktas att undvika artiklar med olika mätmetoder, majoritet av artiklar från samma land 

eller samma författare. Det bör inkluderas artiklar som mäter oro före och efter interventionen 

samt att de är kvantitativa och/eller kvalitativa. 
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SLUTSATS 

Omvårdnadsåtgärder som avslappningsövningar, naturljud, akupressur, akupunktur, musik, 

information och undervisning kan lätt användas och implementeras av sjuksköterskor, de är 

kostnadseffektiva och är effektiva för att minska preoperativ oro. Författarna anser att dessa 

typer av omvårdnadsåtgärder eventuellt kan appliceras till flera olika patientgrupper och typer av 

oro som kan förekomma under sjukhus- eller vårdvistelsen. Författarna anser även att 

omvårdnadsåtgärderna kan implementeras och adapteras i de flesta nationer världen över. 

 

De oroväckande konsekvenserna som preoperativ oro kan orsaka postoperativt kan enkelt 

undvikas om dessa interventioner undersöks och valideras för att slutligen implementeras inom 

den standardiserade preoperativa omvårdnaden. Det innebär mindre patientlidande, en mer 

effektiv postoperativ rehabilitering, minskad mortalitet relaterat till operation och en minskad 

kostnad för både patienten och för samhället.   
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Bilaga 1. Checklista för kvantitativ RCT (randomiserad 

kontrollerade studier). 

 

1. Syftet med studien 

1.1. Vad är syftet med studien? 

1.2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

1.3. Är designen lämpligt utifrån syftet? 

 

2. Undersökningsgruppen 

2.1. Vilka är inklusionskriterierna? 

2.2. Vilka exklusionskriterierna? 

2.3. Är undersökningsgruppen representativ? 

2.4. Var genomförders undersökningen? 

2.5. När genomförders undersökningen? 

2.6. Är powerbanken gjord? 

2.7. Vilket antal krävdes i varje grupp? 

2.8. Vilket antal ikluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp 

(KG) 

2.9. Var gruppstorleken adekvat? 

3. Interventionen 

3.1. Mål med interventionen 

3.2. Vad innehöll intervetionen? 

3.3. Vem genomförde interventionen? 

3.4. Hur ofta gavs interventionen? 

3.5. Hur behandlades kontrollgruppen? 

4. Mätmetoder 

4.1. Vilka mätmetoder användes? 

4.2. Var reabiliteten beräknad? 

4.3. Var validiteten diskuterad? 

5. Analys 

5.1. Var demografiska data liknande i EG och KG? 

5.1.1. Om nej, vilka skillnader fanns? 

5.2. Hur stort var bortfallet? 

5.3. Kan bortfallet accepteras? 

5.4. Var den statistiska analysen lämplig? 

5.4.1. Om nej, varför inte? 

5.5. Vilka var huvudresultaten? 

5.6. Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

5.6.1. Om ja, vilka variabler? 
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5.7. Vilka slutsatser drar författaren? 

5.7.1. Instämmer du? 

6. Värdering 

6.1. Kan resultaten generaliseras till annan population? 

6.2. Kan resultaten ha klinisk beydelse? 

6.3. Överväger nyttan av interventionen ev. Risker? 

6.4. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

6.4.1. Motivera varför eller varför inte 
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Bilaga 2 Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella 

studier. 

1. Syftet med studien 

1.1. Vad är syftet med studien? 

1.2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

1.3. Är designen lämplig utifrån syftet? 

2. Undersökningsgruppen 

2.1. Vilka är inklusionskriterierna? 

2.2. Vilka exklusionskriterierna? 

2.3. Vilken urvalsmetod användes? 

2.3.1. Randomiserat urval 

2.3.2. Obundet slumpmässigt urval 

2.3.3. Kvoturval 

2.3.4. Klusterurval 

2.3.5. Konsekutivt urval 

2.3.6. Urval är ej beskrivet 

2.4. Är undersökningsgruppen representativt? 

2.5. Var genomfördes undersökningen? 

2.6. Vilket antal deltagare inkluderades i undersökning? 

3. Mätmetoder 

3.1. Vilka mätmetoder användes? 

3.2. Var reliabiliteten beräknad? 

3.3. Var validiteten beräknad? 

4. Analys 

4.1. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

4.1.1. Om nej, vilka skillnader fanns? 

4.2. Hur stort var bortfallet? 

4.3. Fanns en bortfallsanalys? 

4.4. Var den statistiska analysen lämplig? 

4.4.1. Om nej, varför inte? 

4.5. Vilka var huvudresultaten? 

4.6. Erhölls signifikanta skillnader? 

4.6.1. Om ja, vilka variabler? 

4.7. Vilka slutsatser drar författaren= 

4.7.1. Instämmer du? 

5. Värdering 

5.1. Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

5.2. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

5.3. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
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5.3.1. Motivera varför eller varför inte 
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Bilaga 3 – Översiktstabell  

Titel, 

Författare,Å

r, Land 

Design, 

mätmetod 

Syfte  Antal 

medverkan

de  

Bortfa

ll 

Intervention  Huvudresultat Kvalitetsana

lys 

Författare:  

Acar Volkan, 

H., Cuvas, 

Ö., Ceyhan, 

A. & 

Dikmen, B. 

 

Titel: 

“Acupunctur

e on Yintang 

Point 

Decreases 

Preoperative 

Anxiety”. 

 

Årtal 

2013 

 

Land 

Turkiet  

 

 

 
  

En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

 

STAI och BIS 

 

 
 

Att undersöka och 

utforska effekten av 

öron-press 

nålakupuntur på 

Yintang punkter på 

preoperativ oro. 

 

 
 

52 

IG*=(n=26)  

KG**=(n=2

6) 

 

 
  

0 

 

 

 

 

 

 
 

Deltagarna delades in i 

två grupper där 

interventionsgruppen fick 

“Yintang” punkten 

punkterade, vilket är 

lokaliserat till roten av 

näsan och mellan 

ögonbrynen.  

 

Kontrollgruppen: fick 

akupunktur på “Sham” 

punkter, som är en punkt 

i ytterörat på brosket och 

en punkt mellan örat och 

ögonbrynet.  

 

STAI mättes i den 

preoperativa väntrummet, 

sedan punkterades 

antingen “Yintang” eller 

“sham” punkterna. STAI 

mättes igen efter 

interventionen. 

 

 

 

 
 

Interventionsgrupp

en såg man 

signifikant 

minskning av 

STAI-S efter 

interventionen. 

Medans det inte 

fanns en signifikant 

minskning av 

STAI-T  

 

Man såg ingen 

signifikant skillnad 

i varken STAI-S 

och STAI-T i 

kontrollgruppen. 

 

 

 
 

Måttlig**** 

(25/30 = ca 

83,3%) 
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Författare:  

Ertug N., 

Ulusoylu Ö., 

Bal A. & 

Özgü H. 

 

Titel: 

”Comparison 

of the 

effectiveness 

of two 

different 

interventions 

to reduce 

preoperative 

anxiety: A 

randomized 

controlled”  

 

Årtal 

2017 

 

Land 

Turkiet 

 

 

 
 

En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

SAI och VAS 

 

 

 
 

Syftet med studien 

var att bestämma och 

jämföra naturljud och 

avslappningsövningar

s effekt på 

preoperativ oro. 

 

 

 
 

159 

IG1 (n=53)  

IG2 (n=53)  

KG (n=53)  

 

 

 

 
  

0 

 

 

 

 
 

Interventionsgrupperna 

delades in i två grupper: 

Naturljud och 

avslappningsövningar. 

 

Naturljud (IG1): 

Patienterna fick välja 

mellan 5 olika naturliga 

ljud att lyssna på. Sedan 

fick de lyssna på dessa 

med hörlurar i 20 

minuter, där de även fick 

bestämma ljudnivån.  

 

Avslappningsgruppen 

(IG2): Interventionen 

utfördes i patientens egna 

rum och säng. 

Avslappningsövningar i 

form av kontraktion och 

avslappning av muskler 

med start från händer till 

fötter utfördes och 

vägleddes av forskaren. 

Detta pågick i totalt 10 

minuter. 

 

Kontrollgupp: Fick vila i 

ensamhet och tystnad 

under 20 minuter.  

 

Alla grupper fick skatta 

sin oro via SAI och VAS 

innan interventionen.  

Andra mätning av oro för 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

i både VAS och 

SAI mellan alla 

grupperna innan 

interventionen. 

 

Det fanns en 

signifikant 

minskning av SAI 

och VAS  hos 

interventionsgruppe

rna efter 

interventionen men 

det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan 

interventions 

grupperna.  

 

Det fanns en 

signifikant ökning 

av VAS hos 

kontrollgruppen. 

 

Skillnaden i VAS 

efter interventionen 

mellan 

interventionsgruppe

rna och 

kontrollgruppen var 

signifikant.  

Korrelationen 

mellan VAS och 

SAI bevisades vara 

Hög  
(29/30=ca 
96,7%) 
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naturljud och 

kontrollgruppen skedde 

20 minuter efter 

interventionen, och 10 

minuter efter för 

avslappningsgruppen.  

 

Den mättes sedan en 

tredje gång, 30 minuter 

efter andra mätningen för 

att kolla 

långtidspåverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

stark och positiv. 

 

 

 

 

 

 
 

Författare:  

Gomez-

Urquiza, Jl., 

Hueso-

Montoro, C., 

Urquiza-

Olmo, J., 

Ibarrondo-

Crespo, R., 

Gonzalez-

En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

STAI och Ad-

hoc 

frågeformulär   

 

Syftet med studien 

var att se om ett 

bildspel utan musik 

samt bildspel med 

musik har effekt på 

preoperativ oro, samt 

om det finns 

skillnader i 

effektiviteten bland 

de två 

189 

IG1=(n=60) 

IG2=(n=60)  

KG=(n=60)

   

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventionsgruppen: 

Delades in i två grupper.  

 

För ena gruppen (IG1) 

visades ett bildspel.  

Bildspelet visade bilder 

på landskap av provinsen 

samt bilder på staden 

Granada. Dessa bilder 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

i STAI-S och 

STAI-T mellan 

samtliga grupper 

innan 

interventionen. 

IG1 och IG2 hade 

en signifikant 

minskning av 

Hög (27/30 
= ca 90%) 
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Jimenez, E. 

& Schmidt-

Riovalle, J. 

 

Titel: 

“A 

randomized 

controlled 

trial of the 

effect of a 

photographic 

display with 

and without 

music on 

pre-operative 

anxiety”  

 

Årtal 

2016 

 

Land 

Spanien 

 

 
  

 

 
  

intenventionerna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

valdes ut baserat på 

tidigare studier om vad 

patienter tyckte bäst om 

att se på. Bildspelet höll 

på i 22 minuter.  

 

I den andra 

interventionsgruppen 

(IG2) kombinerades 

samma bildspel med lugn 

musik som hade 

anknytning till spanien. 

 

Bildspelet spelades bara 

upp en gång för samtliga 

grupper.  

 

Kontrollgruppen: Fick 

rutinmässig omvårdnad 

och information av 

avdelning, vilket även 

interventionsgrupperna 

fick.   

 

STAI och 

vitalaparametrar 

registerades före och efter 

interventionen. 

STAI-S-poäng efter 

interventionerna. 

 

IG1 hade efter 

intervention lägre 

STAI-S än 

kontrollgruppen 

dock utan 

signifikans. IG2 

hade en signifikant 

lägre nivå av STAI-

S jämfört med 

kontrollgruppen 

efter 

interventionen. 

 

Mellan 

interventionsgruppe

rna var det en 

signifikant lägre 

nivå av STAI-S hos 

IG2 än IG1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Författare: 

Heilmann C., 

Stotz U., 

Burbaum C., 

Feuchtinger 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

Var att studera 

interventionen 

individanpassad 

information och 

känslomässigt stöd 

253 

IG(n=139)  

KG(n=114 

 

 

61 

 

 

 

 
 

Interventionsgruppen: En 

dialog mellan 

sjuksköterska och patient 

där ytterligare 

information gällande 

Det fanns en 

signifikant skillnad 

av STOA-S poäng 

mellan grupperna 

innan 

Hög 

(30/30=100%

) 
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J.,  Leonhart 

R., Siepe M., 

Beyersdorf 

F. & 

Fritzsche K.  

  

Titel 

“Short-term 

intervention 

to reduce 

anxiety 

before 

coronary 

artery bypass 

surgery - a 

randomised 

controlled 

trial”  

 

.  

Årtal 

2016 

 

Land 

Germany 

 

 

 

 

 

 

STOA-S, 

STOA-T och 

VAS 

 

 

 

 

 

 
  

för patienter som 

skall genomgå 

coronary artery 

bypass   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

operationen och den 

postoperativa 

omvårdnaden gavs, samt 

emotionellt stöd. 

Samtalet var centrerat 

kring patientens egna 

rädslor kring operationen 

och pågick i 30 minuter. 

Sjuksköterskorna hade en 

mall som var designat för 

studien som stöd i 

samtalet som de också 

hade fått undervisning i 

innan studien 

genomfördes. 

 

Kontrollgruppen: Fick 

avdelningens 

rutinmässiga information 

och behandling.  

 

STOA mättes före 

interventionen, efter 

interventionen samt 

postoperativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interventionen där 

interventionsgruppe

n erhöll ett högre 

poängvärde.  

 

Interventionsgrupp

en erhöll en 

signifikant 

minskning av 

STOA-S och 

STOA-T efter 

interventionen. I 

kontrollgruppen 

fanns ingen 

signifikant 

minskning av 

STAO-S eller 

STOA-T. Det fanns 

inte en signifiknant 

skillnad mellan 

grupperna i 

minskningen av 

STOA-S men i 

STOA-T. 

 

VAS minskade 

signifikant i 

interventionsgruppe

n efter 

interventionen. 

Ingen annan 

signifikant 

minskning i 

kontrollgruppen 

eller mellan 
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grupperna 

observerades. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Författare:  

Kalogianni 

A., Alpani 

P., Vastardis 

L., 

Baltopulos 

G., Charitos 

C. & 

Brokalaki H.  

 

Titel 

“Can nurse-

led 

preoperative 

education 

reduce 

anxiety and 

postoperative 

complication

s of patients 

undergoing 

cardiac 

surgery?”  

 

  

En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

STAI 

 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av 

undervisning och 

information ,ledd av 

sjuksköterskor, på 

preoperativ oro samt 

det postoperativa 

förloppet. 

 

395  

IG (n=205)  

KG 

(n=190) 

0 Interventionsgruppen: 

erhöll preoperativ 

undervisning av en 

sjuksköterska 3-4 dagar 

innan operationen samt 

fick en 

informationsbroschyr 

gällande den aktuella 

operationen och den 

perioperativa processen. 

Sjuksköterskan visade 

och undervisade 

patienten om 

andningsövningar, 

mobilisering, 

smärthantering samt 

självhantering av sin oro. 

Patienterna fick också 

möjlighet att ställa frågor 

som besvarades av en 

speciellt tränad (för 

denna intervention) 

sjuksköterska 

Sammanlagt tog 

interventionen 20-40 min 

Interventionsgrupp

en visar en 

signifikant 

minskning av STAI 

efter 

interventionen. 

Kontrollgruppen 

visade ingen 

signifikant skillnad 

av STAI.  

 

Det visar en 

signifikant skillnad 

i STAI-nivå mellan 

grupperna efter 

interventionen, men 

ej innan. 

Hög 

(28/30=ca 

93%) 
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Årtal 

2016  

 

Land 

Grekland  
 

tid. Interventionen 

upprepades 1 dag 

preoperativt då 

sjuksköterskan 

uppmuntrade patienten 

att prata och diskutera om 

sina problem eller 

bekymmer som 

besvärade dom. 

Kontrollgruppen: fick 

avdelningens 

rutinmässiga omvårdnad.  

 

STAI mättes innan och 

efter interventionen samt 

postoperativt.  
 

Författare:  

Ko, YL. & 

Lin, PC. 

 

 

Titel: 

“The effect 

of using a 

relaxation 

tape on 

pulse, 

respiration, 

blood 

pressure and 

anxiety 

levels of 

surgical 

patients”  

Quasi-

experimental 

design  

 

SAI och 

vitalstatus (puls, 

andningsfrekve

ns, systoliskt 

blodtryck och 

diastoliskt 

blodtryck). 

Syftet var att 

undersöka om en 

avslappnings CD har 

effekt på puls, 

andning, blodtryck 

och oro hos 

operationspatienter.  

80 

IG (n= 80)  

KG 

(n=***) 

0 Interventionsgruppen: 

Fick lyssna på en 10 

minuter lång 

avslappnings CD där en 

kvinnlig röst vägledde en 

5 minuter lång 

djupandningsövning och 

en 5 minuter lång 

vägledd meditation samt 

återhämtning.  

 

Denna intervention ägde 

rum dagen innan 

operation och patienten 

uppmuntrades till att 

lyssna på CDn så ofta hen 

ville och behövde.  

SAI minskade 

signifikant hos 

interventionsgruppe

n efter 

interventionen. 

 

Resultat visade 

även på att desto 

fler gånger 

patienter lyssnade 

på CDn desto mer 

minskade oron.  

 

De visade också att 

effekten av 

avslappningslyssni

ngen var bättre för 

Hög 
(19/21= ca 
90,48%%) 
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Årtal 

2011 

 

Land 

Taiwan  

 

Kontrollgruppen: Fick 

rutinmässig generell 

omvårdnad 

 

De vitala parametrarna 

samt SAI togs innan och 

efter interventionen av 

sjuksköterskor.  

kvinnor än män. 

 

Författare:  

Lee, KC., 

Chao, YH., 

Yiin, 

JJ.,  Chiang, 

PY. & Chao, 

YF.  

 

Titel: 

“Effectivene

ss of 

different 

music-

playing 

devices for 

reducing 

preoperative 

anxiety: A 

clinical 

control 

study”  

Årtal 

2011 

 

Land 

En 

randomiserad 

klinisk 

kontrollerad 

studie  

 

VAS och 

mätning av 

HRV  

Syftet med studien 

var att fastställa den 

ångestlindrande 

effekten av musik via 

hörlurar kontra 

högtalare hos 

preoperativa patienter 

i väntrummet inför 

operation.  

186 

IG1 (n=48) 

IG2 (n=66) 

KG (n=53) 

19 Interventionsgruppen: 

Delades in i två grupper.  

 

IG1: Fick lyssna på 

musik i 10 minuter i 

hörlurar. Musiken som 

spelades hade ett lågt 

tempo (60-80 bpm) och 

låg pitch med 

regelbunden rytm och 

tillfredsställande ackord. 

Genre var folkmusik och 

popmusik. Volymen 

ställdes in på 50-55 db. 

 

IG2: Fick lyssna på 

samma musik men via 

högtalare istället.  

 

Kontrollgruppen: fick 

inte lyssna på någon 

musik alls.  

 

VAS och HRV mättes 

innan och efter 

VAS värdet var 

signifikant högre i 

kontrollgruppen än 

i båda 

interventionsgruppe

rna efter 

interventionen. 

 

Det fanns en lägre 

nivå av oro hos 

högtalargruppen än 

i hörlurargruppen 

men ingen 

signifikant skillnad. 

 

VAS minskade 

signifikant i båda 

interventiosngruppe

rna efter 

interventionen 

medans 

kontrollgruppen 

saknade någon 

signifikant skillnad. 

Hög 
(27/30= ca 
90%) 
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Taiwan  interventionen.  

 

Författare:  

Lee, KC., 

Chao, YH., 

Yiin, JJ., 

Hsieh, HY., 

Dai, WJ. & 

Chao, YF. 

 

Titel 
“Evidence 

that music 

listening 

reduces 

preoperative 

patients’ 

anxiety”  

 

Årtal 

2012 

 

Land 

Taiwan 

En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

VAS 

och  hjärtfrekve

ns via HRV 

Syftet med studien 

var att utforska 

användningen av 

HRV för att evaluera 

effekten av 

musiklysnande som 

orolindring 

peroperativt i de 

preoperativa 

väntrummet samt att 

jämföra HRV med 

VAS. 
 

161 

IG= (n=64)  

KG=(n=76) 

21 Interventionsgruppen: 

Fick lyssna på musik via 

hörlurar i 10 minuter där 

de fick välja på fem olika 

musik genre. All musik 

genre (pop- eller 

folkmusik)  hade ett 

tempo på 60-80 bpm och 

volymen var inställd på 

50-55 db.  

 

Kontrollgruppen: Fick 

inte lyssna på musik.  

 

VAS och hjärtfrekvens 

mättes innan samt efter 

interventionen. 

VAS-värdet mellan 

grupperna innan 

och efter 

interventionen var 

ej statistisk 

signifikanta. 

 

Minskningen av 

VAS-värdet i 

interventionsgruppe

n efter 

interventionen var 

signifikant medans 

det inte fanns 

någon signifikant 

skillnad av VAS-

poäng i 

kontrollgruppen.  

 

Skillnaden i VAS-

poäng efter 

interventionen 

mellan grupperna 

var signifikant. 

Hög 
(27/30= 
ca90%) 

Författare:  
Lin, SY., 

Huang, HA., 

Lin, SC., 

Huang, YT., 

Wang, KY. 

& Shi, HY.  

Randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

STAI-S och 

STAI-T 

Att undersöka 

effekten av en 

informationsvideo 

om anestesi på 

patienters 

preoperativa oro 

 

105 

IG(n=50)  

KG(n=50) 

 
 

5 

 

 

Interventionsgruppen: 

fick se en 

informationsvideo om 

anestesi, under 8 minuter. 

Filmen innehöll 5 

huvudämnen gällande 

den preoperativa 

Ej signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i 

orosnivåer i STAI-

S eller STAI-T före 

interventionen.  

Hög (27/30 = 

ca 90%) 
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Titel 

“The effect 

of an 

anesthetic 

patient 

information 

video on 

perioperative 

anxiety”, 
  
Årtal 

2016, 

 

Land 

Taiwan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

avdelningens rutiner, 

omvårdnad och 

förhållningssätt, 

information om generell 

anestesi, information om 

spinalanestesi, 

administrering av 

lugnande medel samt den 

postoperativa 

omvårdnaden.  
 

Kontrollgruppen: fick 8 

minuter rutinmässig 

verbal information om 

anestesi.  

 

Nivå av oro mättes med 

hjälp av STAI-S och 

STAI-T tre gånger. Före 

(T1) och efter (T2) 

interventionen samt 

postoperativt (T3).  
  

 

Det fanns en 

signifikant 

minskning av 

STAI-S hos 

interventionsgruppe

n. Det fanns ingen 

signifikant 

minskning av 

STAI-S hos 

kontrollgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Författare:  

Pereira, L., 

Figueiredo-

Braga, M. & 

Carvalho, I 

P. 

Titel: 

” 

Preoperative 

anxiety in 

ambulatory 

 En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

STAI 

Att evaluera 

inflytandet av en 

emotionellbaserad 

och patientcentrerad 

inställning på 

preoperativ oro och 

kirurgisk påverkan 

hos pågågende 

kirurgpatienter. 

 104 

IG= (n=52)  

KG= 

(n=52) 

0 Interventionsgruppen: 

fick ett preoperativ 

samtal på 15 minuter, en 

månad preoperativt, av en 

speciellt tränad 

sjuksköterska. Samtalet 

bedrivs patientcentrerat 

och fokuserar mer på 

patientens egna oro och 

bekymmer. 

Sjuksköterskan bemöter 

 Det fanns inte en 

signifikant skillnad 

av STAI-S eller 

STAI-T mellan 

grupperna innan 

interventionen. 

 

STAI hos 

interventionsgruppe

n minskade 

signifikant  innan 

Måttlig 

(26/30 = ca 

86,7%). 
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surgery: The 

impact of an 

empathic 

patient-

centred 

approach on 

psychologica

l and clinical 

outcomes”  

 

Årtal 

2015 

 

Land 

Portugal 

dessa problem med 

individualiserad 

information och 

empatiskt 

 

Kontrollgruppen: fick 

avdelningens 

rutinmässiga information.  

 

STAI mättes precis innan 

interventionen och precis 

efter. 
  

och efter 

interventionen.  

 

STAI minskade 

inte signifikant hos 

kontrollgruppen 

efter 

interventionen.  

 

I 

interventionsgruppe

n minskade STAI 

signifikant mer än i 

kontrollgruppen 

efter 

interventionen. 
 

Författare:  

Thompson, 

M., Moe, K., 

Preston 

Lewis, C. 

 

Titel: 

“The effects 

of Music on 

Diminishing 

Anxiety 

Among 

Preoperative 

Patients” 

 

Årtal 

Quasi-

expermientell 

studie 

 

VAS 

Syftet med studien 

var att mäta effekten 

som musik har på 

preoperativ oro hos 

preoperativa 

patienter. 

 137 

IG (n=73)  

KG (n=64) 

0 Interventionsgruppen: 

Fick preoperativt sitta i 

ett rum ämnat för 

interventionen och lyssna 

på musik under 30-60 

minuter.  

 

Kontrollgruppen: Fick 

inte lyssna på musik.  

 

VAS mättes innan och 

efter interventionen. 

Det fanns en liten 

signifikant skillnad 

i minskad VAS-

poäng hos 

interventionsgruppe

n. Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

i minskning av 

VAS-poäng hos 

kontrollgruppen. 

 

Det fanns en 

signifikant 

förändring av VAS-

poängen mellan 

grupperna efter 

interventionen. 

Måttlig(18/2
1 = ca 
85,7%) 
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2014  

Land 

USA 

 

De fann även en 

interaktionseffekt 

mellan pre-

interventionstadiet 

och post-

interventionstadiet 

där personer med 

hög orosnivå 

preintervention 

hade en större 

skillnad i oronivå 

post-intervention. 

Författare:  

Valiee, S., 

Bassampour 

Sadat, S., 

Nasrabadi 

Nikbakht, 

A., 

Pouresmaeil, 

Z., Mehran, 

A.  

 

Titel: 

“Effect of 

acupressure 

on 

preoperative 

anxiety: A 

clinical trial”  

 

Årtal: 

2012 

En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

VAS och 

mätning 

av  vitala 

parametrar 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

akupressur på 

preoperativ oro och 

på de vitala 

parametrarna.  

70 

IG=(n=35)  

KG= 

(n=35)  

0 Patienterna delades in i 

två grupper. En 

placebogrupp där de gavs 

felaktig akupressur och 

en interventionsgrupp 

som fick rätt sort 

akupressur enligt den 

kinesiska filosofin. 

 

Interventionsgruppen fick 

akupressur på korrekta 

punkter som har från 

tidigare studier visat  ha 

en signifikant effekt 

enligt akupressur 

filosofin. Dessa punkter 

är mitt emellan ögonen 

“tredje ögat, yintang”, 

och “shen men”, som är 

en punkt på brosket i 

ytterörat. Först lades ett 

Skillnaden av 

VAS-poäng i 

interventionsgruppe

n hade signifikant 

minskat efter 

interventionen  

 

I kontrollgruppen 

förelåg också en 

signifikant 

minskning av VAS-

poäng efter 

interventionen.   

 

Skillnaden av 

minskningen av 

VAS-poäng mellan 

grupperna var 

signifikant 

 

Måttlig 

(24/30)= ca 

80%  
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Land 

Iran  

tryck med hjälp av ett 

instrument på “shen men” 

punkten. “Tredje ögat” 

punkten stimulerades 

sedan i 10 minuter med 

hjälp av en tumme och 

med små roterande 

cirklar.  

 

Placebogruppen fick 

endast akupressur på 

“sham points” som är en 

punkt i ytterörat på 

brosket och en punkt 

mellan örat och 

ögonbrynet, detta med 

hjälp av instrumentet 

samt med tumme i en 

roterande rörelse i 10 

minuter.  

 

Före och efter 

interventionen mättes 

nivån av oro med hjälp av 

VAS, samt vitala 

parametrar mättes. 

 
  

Författare: 

Wong, E 

MI., Chan, S 

WC. & 

Chair, SY. 

 

Quasiexperimen

tell studie 

 

STAI 

Att undersöka 

effekten av en 

smärthanteringsutbild

ning på nivåer av 

smärta, ångest och 

självhantering hos 

125 

IG (n=62) 

KG (n=63) 

0 Interventionsgruppen: 

fick en 30 minuter lång 

patientundervisning i 

avslappningsandning för 

att hantera smärta och 

minska ångest.  

Det fanns en 

skillnad mellan 

grupperna 

preoperativt då 

experimentella 

gruppen skattade 

Hög  

(28/30=ca 

93,4%) 
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*IG = Interventionsgrupp; **KG = Kontrollgrupp; ***Ej redovisat; ****Hög kvalitet >90%, måttlig kvalitet >80%, låg kvalitet >70% 

 

 

 

 

Titel: 

“Effectivene

ss of an 

educational 

intervention 

on levels of 

pain, anxiety 

and self-

efficacy for 

patients with 

musculoskel

etal trauma”  

 

Årtal 

2010,  

 

Land 

Hong-Kong, 

China 

elektiva 

kirurgpatienter med 

en muskelskelett 

trauma 

5 min introduktion till 

undervisningen 

 

10 minuter information 

om smärta och 

smärthantering 

 

10 minuter demonstration 

och re-demonstration av 

avslappningsandningsövn

ingar 

 

5 minuter av förstärkning 

av självhantering.  

 

Kontrollgruppen: fick 

rutinmässig omvårdnad 

på avdelningen.  

 

STAI mättes efter 

interventionen. 

STAI lägre efter 

intervention än 

kontrollgruppen. 

 

Det var fler i 

kontrollgruppen 

som skattade en 

hög orosnivå (40-

80 STAI-poäng) än 

interventionsgruppe

n  
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Bilaga 4 - Effekten av interventionerna 

Sammanställning av den procentuella förändringarna i orosnivå innan och efter intervention. Om en förändring ej är skriven finns det inte tillräckligt 

adekvat redovisning av orosnivån före och/eller efter interventionen 

Information och 

undervisning 

STAI förändring STAI-S förändring STAI-T förändring VAS förändring 

Lin, SY., Huang, HA., Lin, 

SC., Huang, YT., Wang, KY. 

& Shi, HY., 2016 

 

IG*=           - 3,67% (s***) 

KG**=        - 0,28% (es****) 

  

Wong, E MI., Chan, S WC. & 

Chair, SY., 2010 

    

Heilmann C., Stotz U., 

Burbaum C., Feuchtinger 

J.,  Leonhart R., Siepe M., 

Beyersdorf F. & Fritzsche K., 

2016 

 

IG=          - 1,81% (s) 

KG=        - 0,45% (es) 

 

(STOA) 

IG=          - 2,27% (s) 

KG=        - 1,28% (es) 

 

(STOA) 

IG=          - 7,2% (s) 

KG=        - 1,7% (es) 

Kalogianni A., Alpani P., 

Vastardis L., Baltopulos G., 

Charitos C. & Brokalaki H., 

2016 

IG=          - 3,5% (s) 

KG=        - 1,3% (es) 

   

Pereira, L., Figueiredo-Braga, 

M. & Carvalho, I P., 2015 

IG=          - 3,83% (s) 

KG=        - 0,33% (es) 

   

Musik STAI förändring STAI-S förändring STAI-T förändring VAS förändring 

11 Lee, KC., Chao, YH., Yiin, 

JJ.,  Chiang, PY. & Chao, 

YF., 2011 

    

13 Gomez-Urquiza, Jl., 

Hueso-Montoro, C., Urquiza-

Olmo, J., Ibarrondo-Crespo, 

R., Gonzalez-Jimenez, E. & 

Schmidt-Riovalle, J., 2016 

 

IG1=         -7,5% (s) 

IG2=         - 13,5% (s)  

KG=          ***** 
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19 Thompson, M., Moe, K., 

Preston Lewis, C., 2014 

   

IG=          - 10,6% (s) 

KG=        - 0,8% (es) 

21 Lee, KC., Chao, YH., Yiin, 

JJ., Hsieh, HY., Dai, WJ. & 

Chao, YF., 2012 

   

IG=          - 7,0% (s) 

KG=        + 1,0% (s) 

Naturljud och 

avslappningsövningar 

STAI förändring STAI-S förändring STAI-T förändring VAS förändring 

9 Ertug N., Ulusoylu Ö., Bal 

A. & Özgü H., 2017 

   

IG1=        - 26,5% (s) 

IG2=        - 23,3% (s) 

KG=        + 2,4% (es) 

10 Ko, YL. & Lin, PC., 2011 
 

IG=            - 16,33% (s) 

KG=          ***** 

  

Akupressur och akupunktur STAI förändring STAI-S förändring STAI-T förändring VAS förändring 

23 Valiee, S., Bassampour 

Sadat, S., Nasrabadi 

Nikbakht, A., Pouresmaeil, Z., 

Mehran, A., 2012 

   

IG=          - 22% (s) 

KG=        - 6,1% (s) 

24 Acar Volkan, H., Cuvas, 

Ö., Ceyhan, A. & Dikmen, B., 

2013 

 

IG=          - 5,83% (s) 

KG=        -1,47% (es) 

IG=          - 2,18% (s) 

KG=        + 1,8% (es) 

 

*IG = interventionsgrupp; **KG = kontrollgrupp; ***s= signifikant värde; ****es= ej signifikant värde *****ej redovisat av författare 
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Bilaga 5 - Initial nivå av oro  
Sammanställning av den initiala nivån av oro innan interventionen. Om ett värde ej är skriven finns det inte tillräckligt adekvat redovisning av nivån i 

artiekeln.  

Information och 

undervisning 

STAI STAI-S STAI-T VAS 

Lin, SY., Huang, HA., Lin, 

SC., Huang, YT., Wang, KY. 

& Shi, HY., 2016 

 

IG*=               45,10 

KG**=           45,18 

IG=              51,02  

KG=             47,90 

 

Wong, E MI., Chan, S WC. & 

Chair, SY., 2010 

    

Heilmann C., Stotz U., 

Burbaum C., Feuchtinger 

J.,  Leonhart R., Siepe M., 

Beyersdorf F. & Fritzsche K., 

2016 

 

IG=               43,13 

KG=             44,94 

 

(STOA) 

IG=               43,49 

KG=             45,8 

 

(STOA) 

IG=               3,57 

KG=             3,62 

Kalogianni A., Alpani P., 

Vastardis L., Baltopulos G., 

Charitos C. & Brokalaki H., 

2016 

IG=               50,7 

KG=             51,0 

   

Pereira, L., Figueiredo-Braga, 

M. & Carvalho, I P., 2015 

IG=               33,9 

KG=             38,7 

IG=               33,9 

KG=             38,7 

IG=               35,2 

KG=             38,4 

 

Musik STAI förändring STAI-S förändring STAI-T förändring VAS förändring 

11 Lee, KC., Chao, YH., Yiin, 

JJ.,  Chiang, PY. & Chao, 

YF., 2011 

    

13 Gomez-Urquiza, Jl., 

Hueso-Montoro, C., Urquiza-

Olmo, J., Ibarrondo-Crespo, 

R., Gonzalez-Jimenez, E. & 

Schmidt-Riovalle, J., 2016 

 

IG1=         32,7 

IG2=         30,83 

KG=         32,17 

IG1=              18,73  

IG2=              17,28 

KG=               17,65 
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19 Thompson, M., Moe, K., 

Preston Lewis, C., 2014 

   

IG=               5,04 

KG=             2,06 

21 Lee, KC., Chao, YH., Yiin, 

JJ., Hsieh, HY., Dai, WJ. & 

Chao, YF., 2012 

   

IG=               3,5 

KG=             3,2 

Naturljud och 

avslappningsövningar 

STAI förändring STAI-S förändring STAI-T förändring VAS förändring 

9 Ertug N., Ulusoylu Ö., Bal 

A. & Özgü H., 2017 

   

IG1=        5,75 

IG2=        5,61 

KG=        5,20 

10 Ko, YL. & Lin, PC., 2011 
 

IG=               50,9 

KG=             *** 

  

Akupressur och akupunktur STAI förändring STAI-S förändring STAI-T förändring VAS förändring 

23 Valiee, S., Bassampour 

Sadat, S., Nasrabadi 

Nikbakht, A., Pouresmaeil, Z., 

Mehran, A., 2012 

   

IG=              6,20  

KG=            5,68 

24 Acar Volkan, H., Cuvas, 

Ö., Ceyhan, A. & Dikmen, B., 

2013 

 

IG=               37,31 

KG=             37,73 

IG=               42,73 

KG=             43,42 

 

*IG = interventionsgrupp; **KG = kontrollgrupp; ***ej redovisat av författare 

 

 


