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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Forskning visar att majoriteten av patienterna känner oro inför och under anestesi. Det har 

visat sig i flera studier att preoperativ oro kan ge negativa konsekvenser i det postoperativa 

förloppet. Anestesisjuksköterskan har en viktig uppgift i att skapa en trygg miljö och 

möjlighet att med olika interventioner minska graden av oro. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka interventioner som kan minska vuxna patienters 

oro inför och under såväl generell som lokal och regional anestesi. 

Design 

Systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats. 

Resultat 

Flera studier visade att gabapentin och pregabalin kunde minska patientens oro före och under 

anestesi. Den orosreducerande effekten visade sig emellertid vara dosberoende. 

Naturläkemedlen Citrus aurantium Blossom och Passiflora incarnata Linneaus visade sig 

minska oro inför anestesi. Musik i hörlurar sågs också minska patientens oro före och under 

anestesi. I denna studie påvisade information i form av video och elektroniskt 

informationsmaterial inte någon reducering av pre- och peroperativ oro, med undantag för en 

studie. 

Slutsats 

Flera studier pekade på att farmakologisk behandling kunde minska oro före och under 

anestesi. Att lyssna på musik i samband med anestesi visade sig också minska graden av oro. 

Musik är en enkel intervention för anestesisjuksköterskan att initiera och patienten kan ges 

möjlighet till delaktighet i sin behandling genom att själv välja musiken. Betydligt mer 

forskning behövs dock om icke-farmakologiska interventioner som komplement till all 

farmakologisk forskning som bedrivs.  

 

Nyckelord 

Preoperativ, oro, anestesi, omvårdnad, kirurgi 

 



ABSTRACT 

Background 

Research shows that the majority of patients feel anxiety before and during anesthesia. It has 

been shown in several studies that preoperative anxiety may cause adverse effects in the 

postoperative course. Nurse anesthetists have a key role in creating a safe environment and 

the opportunity to use different interventions to reduce the degree of anxiety. 

Aim 

The aim of the study was to examine which interventions may reduce anxiety in adult patients 

before and during both general, local and regional anesthesia. 

Design 

Systematic literature review with a quantitative approach. 

Results 

Several studies indicate that gabapentin and pregabalin can reduce anxiety before and during 

anesthesia. The anxiety reducing effect appeared to be dose dependent. The naturopathic 

drugs Citrus aurantium blossom and Passiflora incarnata Linneaus were found to reduce 

anxiety before anesthesia. Music on headphones was also found to reduce the patient´s 

anxiety before and during anesthesia. In this study information provided as video and 

electronic information material did not demonstrate a reduction in pre-and perioperative 

anxiety, with exception of one study. 

Conclusions 

Several studies indicated that pharmacological interventions could reduce anxiety before and 

during anesthesia. Listening to music in connection with anesthesia was also found to reduce 

the degree of anxiety. Music is a simple intervention for the nurse anesthetist to initialize and 

the patients themselves may be given the opportunity to participate in their treatment by 

selecting the music. Considerably more research is needed on non-pharmacological 

interventions to complement all pharmacological research being conducted. 

 

Keywords  

Preoperative, anxiety, anesthesia, nursing, surgery 
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BAKGRUND 

Många patienter känner oro inför och under anestesi och operation. Mitchell (2010) påvisar i 

sin studie att 85 % av deltagarna på operationsdagen känner oro inför anestesin. Liknande 

siffror framkommer i en studie av Mavridou, Dimitriou, Mantaki, Arnaoutoglou och 

Papadopoulos (2012), vilka har sett att 81 % av patienterna känner oro inför anestesi. Även 

Perks, Chakravarti och Manninen (2009) påvisar att 89 % av deltagarna i deras studie känner 

oro preoperativt. 

 

Definition av oro 

Oro beskrivs enligt Svenska Akademins ordbok (Svenska Akademien, 2011) bland annat som 

brist på lugn, ro och vila samt störningar och förändringar i den normala tillvaron. Perks, et al. 

(2009) beskriver oro som ett tillstånd av farhågor och rädsla orsakad av en förestående 

skrämmande händelse. När människan drabbas av ohälsa kan det återspeglas som ett lidande. 

Kroppslig ohälsa kan också uttrycka sig i form av själsliga lidanden genom att det väcker oro 

eller rädsla hos patienten (Malm, 2012). Oro kan också leda till en fysiologisk stressrespons, 

vilket i sin tur påverkas av fysiska, tankemässiga och känslomässiga faktorer. Detta leder till 

aktivering av sympatiska nervsystemet och binjurebarken (Valeberg, 2013a). 

 

Vad patienter oroar sig för inför anestesi 

Flera studier gjorda i modern tid har undersökt vad patienter oroar sig för inför anestesi och 

kirurgi. Mavridou et al. (2013) visar att postoperativ smärta, postoperativt illamående, nålar 

och dränage samt att inte vakna efter operationen (rädsla för att dö) är faktorer som patienter 

oroar sig för. Mitchell (2010) har i sin tur sett att patienter oroar sig för tiden då de inte är vid 

medvetande. De är oroliga att dö under operationen eller att vakna under operationen. 

Mitchell (2010) har också sett att tanken på att förlora kontrollen ökar oron hos många 

patienter, likaså tanken på att vara utlämnad till och behöva lita på främmande människor. 

Vidare har Mavridou et al. (2013) sett att patienter som opereras för första gången oroar sig 

för att avslöja saker av privat karaktär när de är påverkade av anestesiläkemedel. Mitchell 

(2012) visar på att de faktorer som mest framkallar oro är väntan inför operationen, möjlig 

smärta, anestesi, oförutsedda händelser samt själva ingreppet.  
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Faktorer som påverkar oro 

Flera studier visar att kvinnor är mer oroliga inför anestesi än män (Mavridou et al., 2013; 

McIntosh & Adams, 2011; Yilmaz, Sezer, Gürler & Bekar, 2011). Yilmaz et al. (2011) har 

även sett att patienter som lever ensamma upplever en högre grad av oro liksom patienter med 

utbildning (Författarnas anmärkning: artikelförfattarna använder ordet ”literate” vilket 

betyder utbildad, läskunnig, till skillnad från ”illiterate”, vilket i sin tur betyder outbildad, 

icke-läskunnig). Vidare har de sett att patienter med stort socialt stöd är oroliga i mindre 

utsträckning än de som har litet socialt stöd. Graden av oro påverkas däremot inte av ålder. 

Carr, Brockbank, Allen och Strike (2006) påvisar i sin studie, utförd med endast kvinnliga 

deltagare, att patienter som ska genomgå ett stort kirurgiskt ingrepp i större utsträckning oroar 

sig jämfört med patienter som ska genomgå ett mindre ingrepp. 

 

Scott (2004) ser i sin litteraturstudie att patienter som har erhållit skriftlig information 

preoperativt upplever oro i mindre grad, har kortare vistelsetid på sjukhuset och även en 

kortare återhämtningstid. Enligt Wetsch et al. (2009) upplever dagkirurgiska patienter oro 

preoperativt i högre grad än inneliggande patienter. En förklaring enligt dem är att 

tidsschemat i samband med dagkirurgi är mer pressat, vilket patienterna känner av och blir 

stressade av. En annan studie visar att väntan på att få komma in på operationssalen och 

ankomsten till operationssalen ökar den preoperativa oron (Mitchell, 2010). Resultatet av en 

studie där oro hos patienter som är vakna under ingreppet undersöks visar att oron är som 

störst omedelbart före anestesin. Däremot kan en minskning av oron ses när ingreppet 

påbörjats (Haugen et al., 2009). Denna studie påvisar också att åsynen av medicinteknisk 

apparatur och kirurgiska instrument ökar graden av oro hos en del patienter. Caumo et al. 

(2001) har sett att tidigare genomgången kirurgi är en faktor som minskar preoperativ oro, 

medan McIntosh och Adams (2011) i sin tur sett det motsatta i sin studie.  

 

Mavridou et al. (2013) ser ett samband mellan utbildningslängd och rädsla för att vakna under 

operationen. Patienter med en utbildning kortare än nio år är mer oroliga för att vakna under 

operationen. Patienter med generaliserad oro har större benägenhet även till preoperativ, 

situationsbunden oro (Haugen et al., 2009). Detta bekräftas av Caumo et al. (2001) som i sin 

studie har identifierat ett flertal riskfaktorer för preoperativ oro, däribland rökning, tidigare 

genomgången cancer och depressiva symtom. Även typen av anestesi har inverkan på graden 
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av oro. Mitchell (2012) visar i sin studie att patienter som ska opereras under generell anestesi 

är mer oroliga än patienter som ska opereras under lokal eller regional anestesi. 

 

Negativa konsekvenser av oro 

I resultatet av en studie av Kil et al. (2012) framkommer att patienter med högre grad av såväl 

situationsbunden som tidigare oro (state och trait) kräver högre doser av propofol för att 

uppnå lätt till måttlig sedering. De patienter som kräver högre doser propofol1 för att uppnå 

djup sedering har enbart högre grad av tidigare oro (trait). Detta bekräftas också av Osborn 

och Sandler (2004). I deras studie framkommer att ökad preoperativ oro leder till ett ökat 

behov av anestesimedel för att upprätthålla en adekvat sederingsgrad. De påvisar också att 

patienter som ä oroliga preoperativt är mer benägna att röra på sig under anestesin. Resultatet 

i ytterligare en studie visar att hög hjärtfrekvens före induktion av anestesi leder till ökat 

behov av propofol för att uppnå medvetslöshet. I denna studie har forskarna tolkat att hög 

hjärtfrekvens har ett samband med förekomst av oro (Gras et al., 2010). 

 

Carr et al. (2006) visar att det finns ett svagt samband mellan stark oro precis före ett 

kirurgiskt ingrepp och högre grad av smärta postoperativt. Vidare påvisar de att patienter som 

upplever smärta innan sjukhusvistelsen också är mer oroliga än de som inte upplever smärta. 

Pinto, McIntyre, Nogueira-Silva, Almeida och Araújo-Soares (2012) har studerat kvinnor som 

ska genomgå hysterektomi av icke-maligna orsaker. Resultatet av denna studie visar att de 

patienter som känner sig oroliga inför anestesi och kirurgi har högre risk för att drabbas av 

kvarstående postoperativ smärta. Scott (2004) beskriver i sin litteraturstudie att preoperativ 

oro kan påverka återhämtningen postoperativt, genom sämre sårläkning, nedsatt 

immunförsvar och störningar i elektrolytbalansen. Vidare kan preoperativ oro också försämra 

det psykiska välbefinnandet och förmågan till egenvård.  

 

Orbach-Zinger et al. (2012) har studerat oro hos kvinnor som ska genomgå planerat 

kejsarsnitt i spinalanestesi. De har sett att kvinnor med hög grad av preoperativ oro löper 

högre risk för att få hypotension under ingreppet än de som har låg grad av oro. Det finns 

                                                 
1 Propofol är ett kortverkande intravenöst anestesimedel (Fass, 2014) 
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även forskning som visar att förekomsten av preoperativ oro hos patienter som ska genomgå 

bypass-operation av hjärtat ökar risken för mortalitet postoperativt (Tully, Baker & Knight, 

2008).  

 

Verktyg för att mäta oro 

I litteraturen beskrivs flera olika verktyg som används för att mäta oro inför anestesi och 

kirurgi. Ett av verktygen är the Amsterdam Anxiety and Information Scale (APAIS). APAIS 

består av ett frågeformulär där patienten får gradera oro och behov av information på en 

femgradig Likert-skala (Boker, Brownell & Donen, 2002). Verktyget har sex punkter där fyra 

av punkterna representerar rädslan/oron för anestesi och rädslan/oron för den kirurgiska 

proceduren. Resterande två punkter i verktyget representerar behovet av information inför 

anestesi och kirurgi (Moerman, van Dam, Muller & Oosting, 1996).  

 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI/STAI-state) är ett annat validerat verktyg för att mäta 

oro. Verktyget består av två delar med 20 frågor vardera, där en hög poäng talar för hög grad 

av oro, poängen graderas från 20 till 80. STAI skiljer mellan situationsbunden oro, som 

upplevs för stunden (state) och långvarig oro (trait). (Forsberg & Björvell, 1993). Långvarig 

oro (trait) beskrivs som generaliserad oro, som reflekterar personligheten och är konstant över 

tid (Haugen et al., 2009). 

 

Ytterligare ett vanligt förekommande verktyg för oro är The Hospital Anxiety Depression 

Scale (HADS). Denna skala är ett frågeformulär som innefattar 14 frågor, varav 7 berör oro 

och 7 berör depression. Skalan ger separata poäng för oro och depression, där en hög poäng 

representerar högre grad av oro eller depression (Haugen et al., 2009). HADS betraktas som 

ett användbart instrument för att identifiera ångestsyndrom och för att bedöma 

svårighetsgraden av oro och depression i sjukhusmiljö, inklusive den preoperativa miljön, 

men också i öppenvården (McIntosh & Adams, 2011). Den delen av HADS som mäter oro 

fokuserar snarare på generaliserad oro (trait) än oro som utlösts av den aktuella situationen 

(state) (Haugen et al., 2009). Skalan för depression utgår från oförmåga att känna lust och 

tillfredsställelse. Detta symtom eller tillstånd kallas även anhedoni (McIntosh & Adams, 

2011). 
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En visuell analog skala (VAS) kan också användas för att mäta oro. Då används en 100 mm 

linjal där 0 på vänster sida representerar ingen oro medan 100 mm på höger sida representerar 

värsta tänkbara oro (Boker et al., 2002). 

 

Omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson anger tre viktiga begrepp i sin vårdteori, nämligen 

människa, hälsa och vård som de viktigaste elementen. Människan som helhet utgör basen för 

hennes teori. Hälsan innebär helhet eller integration av kropp, själ och ande. Eriksson 

identifierar flera olika utgångspunkter för vårdande, bland annat att vårda är att ansa, leka och 

lära (Kirkevold, 2000).  

 

Vidare beskriver Eriksson patienten som den lidande människan. Lidandet kan uttryckas på 

många sätt, däribland genom oro. Detta måste vårdpersonalen vara lyhörd för. Lidandet är en 

del av livet, men det finns ett särskilt lidande i vården. Enligt Eriksson är det viktigt att ta reda 

på hur detta lidande kan lindras. Hon talar om tre olika former av lidande i vården; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1993). Enligt Eriksson utspelas ett 

lidandets drama i varje människas lidande. Lidandets drama i vården skapas i det mänskliga 

mötet mellan patient och vårdare, även kallat en vårdrelation. Dramat utspelas i tre akter. För 

att kunna lindra lidandet måste vi som vårdare träda in i dramat som medaktörer. I första 

akten bekräftar vårdaren lidandet genom att förmedla att hen ”ser” patienten genom en blick, 

beröring eller ord och visar på så sätt att hen finns tillgänglig som medmänniska. I andra akten 

ska lidandet få tid och rum att tillåtas pendla mellan ytterligheterna lust och lidande samt hopp 

och hopplöshet. Sista akten i lidandets drama innebär att den lidande människan försonas och 

skapar en ny helhet som också innehåller ”det onda” i en ny meningsfull helhet (Eriksson, 

1993). Katie Erikssons teori om människans lidande speglas även i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor där ett av de fyra grundläggande ansvarsområdena är att lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). 
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Anestesisjuksköterskans roll 

 Enligt Lundberg (2011a) är det en viktig omvårdnadshandling att under ett preoperativt besök 

informera patienten och samtidigt skapa tillit, vilket i sin tur kan dämpa ångest och oro 

preoperativt. Alla patienter bär med sig olika erfarenheter och uppfattar information på olika 

sätt. En negativ upplevelse riskerar att skapa oro och ångest inför nästa kontakt med vården 

(Lundberg, 2011b). När en människa är inlagd på sjukhus påverkar miljön dennas upplevelse 

av välbefinnande och hälsa. Miljön kan skapa en känsla av både trygghet och otrygghet 

(Ylikangas, 2012).  

 

Anestesipersonalens uppgift är att skapa en trygg miljö genom att omsorgsfullt ställa frågor, 

lyssna och informera för att på så sätt minska patientens ångest och oro (Lundberg, 2011b). 

Enligt Riksföreningen för anestesi- och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

ska anestesisjuksköterskan inge patienten trygghet och lugn samt förvissning om att denne får 

en professionell omvårdnad. De säger också att det ingår i anestesisjuksköterskans ansvar att 

behandla patienten som en unik individ med individuella behov samt att 

anestesisjuksköterskan bör vara uppmärksam, öppen och mottaglig för patientens situation. I 

resultatet av en studie utförd av Schreiber och MacDonald (2009) bekräftas ovanstående 

påståenden. I studien framkommer att anestesisjuksköterskor anser det vara viktigt att bedöma 

patientens sårbarhet, rädsla och oro för att på bästa sätt kunna ge trygghet och uppmuntran till 

patienten. Studien visar också att anestesisjuksköterskor anser att kommunikationen med 

patienten är viktig, för att minska patientens oro, då denna befinner sig i en ovan miljö och 

situation. 

 

Problemformulering 

Forskning visar att majoriteten av patienterna känner oro inför anestesi. Forskning visar också 

att oro preoperativt kan ha en negativ inverkan för det postoperativa förloppet. 

Anestesisjuksköterskan har en viktig roll i att skapa en trygg och lugn miljö för patienten. För 

att anestesisjuksköterskan ska kunna skapa trygghet för patienten är det viktigt att känna till 

vilka interventioner som kan reducera oro inför och under anestesi (med anestesi avses här 

alla typer av anestesi, det vill säga generell, lokal- och regional anestesi). 

. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka interventioner som kan minska vuxna patienters 

oro inför och under anestesi. 

 

Frågeställning 

Vilka interventioner kan reducera oro hos vuxna patienter inför och under anestesi? 

 

METOD 

Design 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är syftet med en sådan studie att åstadkomma en syntes av data från 

tidigare utförda empiriska studier. Metodvalet föll på litteraturstudie för att kunna få tillgång 

till en stor mängd aktuell forskning inom området och därigenom besvara studiens syfte. 

 

Sökstrategi 

Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökord som användes var 

MeSH-termerna anesthesia och anxiety.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklar om kvantitativa empiriska studier, som mäter vilken effekt en specifik intervention 

har på vuxna patienters oro inför och under anestesi inkluderades. Artiklarna skulle också 

vara engelskspråkiga och finnas tillgängliga i fulltext eller tillgängliga i tidskrifter på 

universitetsbibliotek. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar äldre än 5 år, studier utförda på barn upp till 18 år och ”review” artiklar 

exkluderades.  

 



8 

 

En sökning utfördes i PubMed 140408 med resultat som redovisas i Tabell 1. Filter som 

användes utöver sökorden var ”full text available”, publikationsår de senaste 5 åren, forskning 

utförd på människor, vuxna över 19 år och språk engelska. 

 

Tabell 1. Sökord och träffar i PubMed*. 

Sökord, 

kombination av 

sökord 

Antal träffar Antal lästa abstract Artiklar utvalda 

för 

kvalitetsgranskning 

Anesthesia 12723   

Anesthesia AND 

anxiety 

253   

Anesthesia AND 

anxiety NOT 

children NOT dental 

183** 45 28 

*Efter diskussion med handledare utfördes en sökning med tillägg av sökorden nursing och intervention 

tillsammans och var för sig. Detta resulterade i ett mycket reducerat material, de artiklar som var användbara 

hade redan fångats upp i ovanstående sökning. Dessa nya sökningar tillförde inga nya artiklar som motsvarade 

studiens syfte och frågeställning. 

**Artiklar där titeln tydligt indikerade att innehållet inte skulle motsvara studiens syfte och frågeställning 

exkluderades utan genomläsning av abstract.  
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En sökning utfördes också i Cinahl 140408 med resultat som redovisas i Tabell 2. Filter som 

användes utöver sökorden var ”linked full text”, publikationsår 2009-2014, och språk 

engelska. 

 

Tabell 2. Sökord och träffar i Cinahl 

Sökord, 

kombination av 

sökord 

Antal träffar Antal lästa abstract Artiklar utvalda 

för 

kvalitetsgranskning 

Anesthesia 1660   

Anesthesia AND 

anxiety  

39   

Anesthesia AND 

anxiety NOT 

children NOT dental 

28* 10 2 

*Artiklar där titeln tydligt indikerade att innehållet inte skulle motsvara studiens syfte och frågeställning 

exkluderades utan genomläsning av abstract. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Till examensarbetet valdes enbart studier som var godkända av en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2013). Alla artiklar som ingår i examensarbetet har redovisats och de checklistor 

som använts för att kvalitetsgranska artiklarna kommer att arkiveras tills examensarbetet är 

godkänt och publicerat. Alla resultat presenteras under resultatavsnittet, inte enbart de som 

stöder författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). Majoriteten av studierna som 

innefattade läkemedelsforskning var akademiska studier utan sponsring från 

läkemedelsföretag. Enligt Helsingforsdeklarationen har alla forskare en skyldighet att uppge 

eventuella intressekonflikter (World Medical Association, 2014). I artiklarna som ingår i 

examensarbetet uppgav forskarna att intressekonflikt inte förelåg. 

 

Bearbetning och analys 

De utvalda artiklarna analyserades enligt Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativ metod, 

se Bilaga 1 (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Kvalitetsbedömning av artiklarna utfördes 

genom att varje JA-svar fick 1 poäng, NEJ fick 0 poäng och frågor som besvarats med VET 

EJ räknades inte med. Därefter räknades ett procentuellt värde ut och artiklarnas kvalitetsnivå 

bedömdes enligt Tabell 3 (Willman et al., 2011).  
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Tabell 3. Procentuell bedömning av artiklarnas kvalitetsnivå. 

God kvalitet 80-100 % 

Medelgod kvalitet 60-79 % 

Låg kvalitet 40-59 % 

 

Efter noggrann genomgång och kvalitetsbedömning valdes de artiklar ut som uppnådde en 

kvalitetsnivå om minst 60 %, alltså artiklar av medelgod eller god kvalitet. Av ursprungliga 

30 artiklar som valdes ut för kvalitetsbedömning uppnådde fem medelgod kvalitet och 19 

uppnådde god kvalitet. Av artiklarna var det 6 som uppnådde låg kvalitet och exkluderades 

därför. En av artiklarna som uppnådde medelgod kvalitet exkluderades, då den visade sig 

undersöka oro hos anhöriga till patienter som opererats och därför inte besvarade studiens 

syfte och frågeställning. Resterande 23 artiklar valdes ut till resultatet och presenteras under 

resultatavsnittet. 

 

RESULTAT 

I studien inkluderades 23 vetenskapliga artiklar av medelgod eller god kvalitet, se Tabell 4. 

Studierna var i huvudsak randomiserade, kontrollerade studier. Studierna var utförda i hela 

världen. Samtliga studier var utförda med vuxna patienter som deltagare, i sjukhusmiljö, 

oavsett typ av ingrepp eller anestesimetod.  
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Tabell 4. Förteckning över granskade, inkluderade artiklar. 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall 

Resultat Kvalitet 

   Design 

Utfallsmått 

Datainsamlingsmetod 

Dataanalys Etik 

   

Adam, F., 

Bordenave, 

L., Sessler, 

D.I. & 

Chauvin, 

M. 2012. 

Frankrike. 

Effects of a 

single 1200-

mg 

preoperative 

dose of 

gabapentin2 on 

anxiety and 

memory. 

Att undersöka 

om 1200 mg 

oralt 

administrerad 

gabapentin 

minskar 

preoperativ oro. 

Design: Prospektiv, randomiserad, placebo-

kontrollerad studie.  

Utfallsmått: Graden av oro mättes med HADS, 

STAI-state och VAS.  

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick skatta sin 

oro före premedicinering, efter premedicinering 

samt postoperativt.  

Dataanalys: Förändringar i VAS för oro samt 

STAI-state över tid analyserades med 

variansanalys. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté.  

n=64. Ålder 

18-65 år. 

ASA3 I-II. 

Planerad 

kirurgi. 

Inget 

bortfall 

förekom. 

STAI-state 

minskade för 

deltagarna som 

fått gabapentin 

(37,2 till 30,8) 

jämfört med del-

tagarna som fått 

placebo (39,3 till 

37,9), statistiskt 

signifikant 

minskning. VAS 

minskade från 

28,2 till 19,2 i 

gabapentin-

gruppen jämfört 

med 28,7 till 24,7 

i placebogruppen, 

minskningen var 

inte statistiskt 

signifikant. 

God 

kvalitet.  

                                                 
2 Gabapentin är ett antiepileptika som också används som behandling vid perifer neuropatisk smärta (Fass, 2014). 

3 American Society of Anesthesiologists (ASA) har utformat ett bedömningssystem av patienternas fysiologiska status före anestesi. Graderas ASA I-V (Valeberg, 2013b). 
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Akhlagi, 

M., 

Shabanian, 

G., 

Rafieian-

Kopaei, M., 

Parvin, N., 

Saadat, M. 

& Akhlaghi, 

M. 2011. 

Iran. 

Citrus 

aurantium 

Blossom4 and 

Preoperative 

Anxiety. 

Att bedöma 

effekten av 

peroral Citrus 

aurantium 

Blossom mot 

preoperativ oro. 

Design: Randomiserad dubbel-blindad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med STAI-state 

och APAIS. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna skattade sin oro 

före och efter premedicinering.  

Dataanalys: Oberoende t-test användes för att 

analysera data mellan grupperna och paired t-test 

för att jämföra data inom grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=60. Ålder 

15-60 år. 

ASA I. 

Planerad 

lätt kirurgi. 

Inget 

bortfall. 

Minskad 

preoperativ oro 

hos gruppen som 

fått verksam 

substans, enligt 

STAI-state (52,23 

till 44.93) och 

APAIS (10,90 

till.9,10). 

Minskningen var 

statistiskt 

signifikant.  

God 

kvalitet. 

Aslanargun, 

P., Cuvas, 

O., Dikmen, 

B., Aslan, 

E. & 

Yuksel, 

M.U. 2012. 

Turkiet. 

Passiflora 

incarnata 

Linneaus5 as 

an anxiolytic 

before spinal 

anesthesia. 

Att undersöka 

effekten av 

passiflora 

incarnata 

Linneaus på oro, 

psykomotorisk 

funktion, 

sederingsgrad 

och 

hemodynamik 

pre- och 

postoperativt. 

Design: Prospektiv, randomiserad dubbel-blindad, 

placebo-kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med STAI-state. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna skattade sin oro 

före premedicinering samt före anläggandet av 

spinalbedövning. 

Dataanalys: Wilcoxon signed-rank test användes 

för att analysera skillnader i STAI-S och STAI-T 

mellan mättillfällena. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=60. Ålder 

25-55 år. 

ASA I-II. 

Planerad 

kirurgi i 

spinalaneste

si. Inget 

bortfall. 

I placebo-gruppen 

ses en ökning av 

oro enligt STAI-S 

(34,8 till 36,6) 

och STAI-T (35,3 

till 38,1). 

Ökningen var 

statistiskt 

signifikant. Ingen 

ökning av oro ses 

hos gruppen som 

fått 

studiepreparatet.  

God 

kvalitet. 

                                                 
4 Citrus aurantium är även känt som pomerans och används i vissa länder som naturläkemedel för att behandla oro, insomningssvårigheter och som spasmolytika (Akhlaghi et 

al., 2011). 

5 Passiflora incarnata linneaus (läkepassionsblomma) är en växt som traditionellt använts som anxiolytika och sederande preparat (Aslanargun et al., 2011). 
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Beigom 

Khezri, M. 

& Merate, 

H. 2013. 

Iran. 

The effects of 

melatonin6 on 

anxiety and 

pain scores of 

patients, 

intraocular 

pressure, and 

operating 

conditions 

during cataract 

surgery under 

topical 

anesthesia. 

Att undersöka 

om melatonin 

som 

premedicinering 

inför 

kataraktkirurgi 

påverkade 

graden av oro, 

smärta och 

intraokulärt 

tryck. 

Design: Placebo-kontrollerad, randomiserad, 

dubbelblindad klinisk studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med Verbal 

Anxiety Score. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna randomiserades 

till att aningen få melatonin sublingualt eller 

placebopreparat. Graden av oro noterades för varje 

deltagare före premedicinering, 60 minuter efter 

premedicinering, vid ankomst till operationssalen, 

under operationen och postoperativt innan 

utskrivning från postoperativ avdelning. 

Dataanalys: Mann-Whitney U-test användes för att 

jämföra VAS värden mellan grupperna. Wilcoxon´s 

test användes för att jämföra variablerna vid olika 

tidpunkter 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=65. Ålder 

25-80 år 

ASA I-III. 

Planerad 

kirurgi. 

Bortfall av 

5 deltagare. 

Deltagarna som 

hade fått 

melatonin 

preoperativt 

visade en lägre 

grad av oro vid 

alla mättillfällen, 

skillnaden var 

statistiskt 

signifikant. 

God 

kvalitet. 

Clarke, H., 

Kay, J., 

Orser, B.A., 

Gollish, J., 

Mitsakakis, 

N. & Katz, 

J. 2010. 

Kanada. 

Gabapentin 

does not 

reduce 

preoperative 

anxiety when 

given prior to 

total hip 

arthroplasty. 

Att undersöka 

om peroralt 

gabapentin 

minskar 

preoperativ oro. 

Design: Randomiserad, kontrollerad, dubbelblindad 

studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med VAS. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick skatta 

graden av oro med VAS vid ankomst till 

avdelningen samt två timmar efter intag av 

premedicinering/placebo. 

Dataanalys: För att analysera skillnader i grad av 

oro mellan grupperna vid de olika mättillfällena, 

användes Wilcoxon´s test. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=70. Ålder 

18-75 år. 

ASA I-III. 

Planerad 

kirurgi. 

Inget 

bortfall. 

Gabapentin 600 

mg peroralt 

minskar inte 

graden av oro 

preoperativt. 

God 

kvalitet. 

 

                                                 
6 Melatonin är ett sömnmedel och lugnande medel (Fass, 2014). 
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Clarke, H., 

Kirkham, 

K.R., Orser, 

B.A., 

Katznelson, 

R., 

Mitsakakis, 

N., Ko, R., 

Snyman, A., 

Ma, M. & 

Katz, J. 

2013. 

Kanada. 

Gabapentin 

reduces 

preoperative 

anxiety and 

pain 

catastrophizing 

in highly 

anxious 

patients prior 

to major 

surgery: a 

blinded 

randomized 

placebocontrol

led trial. 

Att jämföra 

reduktionen av 

preoperativ oro 

efter intag av 

peroralt 

gabapentin med 

placebo. 

Design: Randomiserad, placebo-kontrollerad, 

dubbelblindad studie  

Utfallsmått: Graden av oro mättes med VAS, STAI-

state, och the Pain Anxiety Symptoms Scale. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick skatta sin 

oro vid ankomst till avdelningen samt två timmar 

efter intag av läkemedel/placebo.  

Dataanalys: Skillnader mellan grupperna jämfördes 

med Student´s t-test och Chi²-test. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=50. 

Endast 

kvinnor. 

Ålder 18-50 

år. ASA I-

III. Planerad 

kirurgi. 

Bortfall av 

6 deltagare. 

Gabapentin 1200 

mg peroralt 

minskar oron hos 

kvinnor med 

måttlig och hög 

grad av oro inför 

stor kirurgi. VAS 

minskade från 5,5 

till 2,5 i 

interventionsgrup

pen jämfört med 

VAS 6,0 till 4,0 

hos 

placebogruppen. 

Medelgod 

kvalitet. 

Eley, V.A., 

Searles, T., 

Donovan, 

K. & 

Walters, E. 

2013. 

Australien.  

Effect of an 

anaesthesia 

information 

video on 

preoeprative 

maternal 

anxiety and 

postoperative 

satisfaction in 

elective 

caesarean 

section: a 

prospective 

randomised 

trial. 

Att undersöka 

om en 

informationsvid

eo kunde 

minska 

preoperativ oro 

och öka 

tillfredställelsen 

hos kvinnor som 

genomgår 

kejsarsnitt i 

spinalanestesi. 

Design: En prospektiv randomiserad studie 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med STAI. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna randomiserades 

till att se en informationsvideo samt få sedvanlig 

vård preoperativt, eller att enbart få sedvanlig vård 

preoperativt. Deltagarna fick sedan skatta sin oro 

före ingreppet. 

Dataanalys: Envägs variansanalys användes för att 

se skillnader mellan de två grupperna.  

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=143. 

Planerat 

kejsarsnitt. 

Bortfall av 

33 

deltagare. 

Graden av oro 

minskade inte av 

en preoperativ 

informationsfilm. 

God 

kvalitet. 
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Gonano, C., 

Latzke, D., 

Sabeti-

Aschraf, 

M., Kettner, 

S.C., Chiari, 

A. & 

Gutorff, B. 

2011. 

Österrike. 

The anxiolytic 

effect of 

pregabalin in 

outpatients 

undergoing 

minor 

orthopaedic 

surgery. 

Att undersöka 

om 300mg 

pregabalin 

preoperativt kan 

minska graden 

av oro 

preoperativt. 

Syftet var också 

att undersöka 

om pregabalin 

preoperativt 

minskade den 

postoperativa 

smärtan. 

Design: Randomiserad, dubbelblindad, 

placebokontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med VAS. 

Datainsamlingsmetod: VAS för oro mättes vid 

baseline, omedelbart före induktion av anestesi, vid 

överflyttning till postoperativ enhet, en timme efter 

anestesins upphörande samt omedelbart innan 

utskrivning från postoperativ enhet. VAS för oro 

mättes också via ett telefonsamtal på dag 1 

postoperativt. 

Dataanalys: Data analyserades med Student´s t-test 

och Mann-Whitney U-test.  

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=40. Ålder 

18-65år. 

Planerad 

kirurgi. 

Inget 

bortfall. 

De deltagare som 

fick pregabalin 

upplevde en lägre 

grad av oro 

omedelbart 

preoperativ (VAS 

43 till 23) jämfört 

med de deltagare 

som fick placebo 

(VAS 39 till 38). 

Minskningen var 

statistiskt 

signifikant. 

God 

kvalitet. 

Hueppe, M., 

Hartge, D., 

Stoll, K-D., 

Ros, A. 

Schmucker, 

P. & 

Gerlach, K. 

2011. 

Tyskland. 

Opipramol7 

improves 

subjective 

quality of sleep 

the night prior 

to surgery: 

confirmatory 

testing of a 

double-blind, 

randomized 

clinical trial. 

Att studera om 

den subjektiva 

sömnkvaliteten 

natten innan 

elektiv kirurgi 

förbättras efter 

intag av 100mg 

eller 150mg 

opipramol. 

Syftet var också 

att se om graden 

av oro 

preoperativt 

påverkades av 

opipramol. 

Design: Randomiserad, dubbelblindad studie 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med STAI-state.  

Datainsamlingsmetod: Deltagarna randomiserades 

till tre grupper, opipramol 100 mg, opipramol 150 

mg samt placebo. Deltagarna fick skatta sin oro vid 

två tillfällen dagen före operation. Därefter fick de 

studieläkemedlet. Sedan fick deltagarna skatta sin 

oro igen morgonen därpå. 

Dataanalys: Hypotesen testades med t-test.  

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=72. 

Endast 

kvinnor. 

Ålder 21-80 

år. 

Planerad 

kirurgi. 

Inget 

bortfall. 

Deltagarna som 

fått opipramol, 

oavsett styrka, 

hade lägre grad av 

oro (STAI 45,99) 

på 

operationsdagens 

morgon jämfört 

med de som fått 

placebo (STAI 

49,23). 

God 

kvalitet. 

                                                 
7 Opipramol är ett tricykliskt antidepressivum som används vid behandling av orostillstånd (Fass, 2014). 
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Jlala, H.A., 

French, 

J.L., Foxall, 

G.L., 

Hardman, 

J.G. & 

Bedforth, 

N.M. 2010. 

Storbritanni

en. 

Effect of 

preoperative 

multimedia 

information on 

perioperative 

anxiety in 

patients 

undergoing 

procedures 

under regional 

anaesthesia. 

Att undersöka 

vilken effekt en 

informationsfil

m har på 

preoperativ oro. 

Design: Prospektiv, randomiserad, kontrollerad 

studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med VAS och 

STAI-state. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna randomiserades 

till två grupper, interventionsgruppen fick se 

informationsfilm, kontrollgruppen fick sedvanlig 

information. Graden av oro mättes i samband med 

medgivande till studien, för interventionsgruppen 

upprepades mätningen även efter att deltagarna sett 

filmen. Graden av oro mättes sedan 1 timme före 

det kirurgiska ingreppet, och 2-8 timmar efter 

ingreppet. 

Dataanalys: STAI data testades med Kolmogorov-

Smirnov för att se om data var normalfördelat. 

Därefter gjordes två-vägs variansanalys för att 

analysera signifikansen av förändringen i oro över 

tid mellan grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=187. 

Ålder 40-69 

år. Planerad 

kirurgi. 

Bortfall av 

77 

deltagare. 

Deltagarna i 

interventionsgrup

pen var mindre 

oroliga jämfört 

med deltagarna i 

kontrollgruppen 

precis innan 

ingreppet. 

Skillnaden var 

statistiskt 

signifikant. 

Postoperativt sågs 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

God 

kvalitet. 

Johnson, B., 

Raymond, 

S. & Goss, 

J. 2012. 

USA. 

Perioperative 

music or 

headset to 

decrease 

anxiety. 

Att undersöka 

om musik i 

hörlurar eller 

enbart hörlurar 

kan minska 

perioperativ oro. 

Design: Experimentell design med tre grupper och 

mätning av oro pre- och postoperativt. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med Rapid 

Assessment Anxiety tool (Skala 0-10). 

Datainsamlingsmetod: Graden av oro mättes 

preoperativt, därefter fick patienterna i 

interventionsgrupperna hörlurar och en MP3-

spelare eller enbart hörlurar. Hörlurarna fick 

behållas på tills patienten var vaken igen. Graden av 

oro mättes igen postoperativt. 

Dataanalys: Upprepade variansanalyser utfördes på 

mätresultaten av oro. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=120. 

Endast 

kvinnor. 

Planerad 

dagkirurgi. 

Bortfall av 

en 

deltagare.  

Deltagarna i 

musikgruppen 

hade lägst grad av 

oro postoperativt 

(3,74 till 1,16), de 

som bara fick 

hörlurar hade bäst 

förbättring i grad 

av oro då de 

upplevde något 

högre oro 

preoperativt (4,20 

till 1,46). 

Medelgod 

kvalitet. 
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Kakinuma, 

A., 

Nagatani, 

H., Otake, 

H., Mizuno, 

J. & Nakata, 

Y. 2011. 

Japan. 

The effects of 

short 

interactive 

animation 

video 

information on 

preanestetic 

anxiety, 

knowledge and 

interview time: 

a randomized 

controlled trial. 

Att undersöka 

om en animerad 

informationsvid

eo kan minska 

preoperativ oro 

samt om videon 

ökar kunskapen 

om 

anestesiprocedur

en och minskar 

intervju-tiden 

med 

anestesiologen. 

Design; Prospektiv, randomiserad placebo-

kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med STAI-state.  

Datainsamlingsmetod: Deltagarna randomiserades 

till att aningen se en kort animerad 

informationsvideo eller att få sedvanlig information 

av anestesiolog. Samtliga deltagare skattade sin oro 

före interventionen. Efter att ha sett videon och 

träffat anestesiologen alternativt enbart träffat 

anestesiologen fick deltagarna återigen skatta sin 

oro. 

Dataanalys: Oberoende t-test användes för att 

analysera skillnader i oro mellan grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=217. 

Planerad 

cancerkirur

gi. Bortfall 

av 6 

patienter. 

Deltagare som 

hade sett videon 

uppvisade inte 

någon skillnad i 

grad av oro 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

Medelgod 

kvalitet. 
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Kamata, K., 

Hagihira, 

S., 

Komatsu, 

R. & Ozaki, 

M. 2010. 

Japan. 

Predominant 

effects of 

midazolam8 

for conscious 

sedation: 

benefits 

beyond the 

early 

postoperative 

period. 

Att undersöka 

om midazolam 

eller droperidol9 

har påverkan på 

sederingsgrad 

smärtupplevelse, 

oro eller obehag 

för patienten i 

samband med 

epidural 

katetersättning 

inför elektiv 

kirurgi. 

Design: Prospektiv dubbelblindad randomiserad 

kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro och obehag mättes med 

en trepoängsskala. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna randomiserades 

till tre grupper, midazolam, droperidol eller 

natriumklorid (placebo). Läkemedel gavs fem 

minuter innan inläggning av epiduralkateter. 

Deltagarna fick värdera, oro och obehag under 

inläggning av epiduralkateter. Efter 12-20 timmar 

utvärderade deltagarna upplevelsen av den 

epidurala katetersättningen igen.  

Dataanalys: ANOVA och Kruskal-Wallis test 

användes för att analysera skillnader i oro mellan 

grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=120. 

Medelålder 

58 år. ASA 

I-III. 

Bortfall av 

6 patienter. 

Under ingreppet 

sågs ingen 

skillnad i oro 

mellan grupperna. 

Vid utvärderingen 

12-20 timmar 

efter ingreppet 

sågs fler patienter 

med amnesi i 

midazolamgruppe

n. Dessa kunde 

inte påminna sig 

ha varit oroliga 

under ingreppet.  

God 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Midazolam är ett kortverkande sömninducerande läkemedel som används för sedering, premedicinering före induktion av anestesi samt sedering i samband med intensivvård 

(Fass, 2014). 

9 Droperidol är ett neuroleptikum med antiemetisk effekt (Fass, 2014). 
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Kavitha, J., 

Parida, S., 

Kundra, P. 

& 

Srinivasan, 

R. 2013. 

Indien. 

 

Oral 

gabapentin 

premedication 

for elderly 

patients 

undergoing 

intraocular 

surgery. 

Att jämföra 

effekterna 

mellan 

gabapentin som 

premedicinering 

med diazepam 

och se om det 

påverkar 

patientens 

sederingsgrad, 

oro, 

hemodynamik, 

intraokulära 

tryck samt 

postoperativa 

återhämtande. 

Design: Randomiserad dubbelblindad kontrollerad 

studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med VAS (skala 

0-10). 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna delades in i två 

grupper. En grupp fick gabapentin och 

kontrollgruppen fick diazepam. Läkemedel gavs två 

timmar före operationen. 

Sedan mättes graden av oro vid ankomst till 

operationssalen. Dataanalys: Mann-Whitney U-test 

användes för att jämföra graden av oro mellan 

grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=56. Ålder 

över 60 år. 

ASA I-II. 

En lägre grad av 

oro sågs i 

gabapentingruppe

n (VAS 4) än i 

kontrollgruppen 

(VAS 5,5). 

Skillnaden var 

statistiskt 

signifikant. 

Medelgod 

kvalitet. 

Lee, K.-C., 

Chao, Y.-

H., Yiin, J.-

J., Hsieh, 

H.-Y., Dai, 

W.-J. & 

Chao, Y.-F. 

2012. 

Taiwan. 

Evidence that 

music listening 

reduces 

preoperative 

patients 

anxiety. 

Att undersöka 

om det är 

möjligt att med 

pulsens 

variationer 

utvärdera 

effekten av att 

lyssna på musik 

i lugnande syfte 

och därefter 

jämföra 

resultatet med 

patientens 

subjektiva VAS 

skattning av oro. 

Design: Randomiserad klinisk studie 

Utfallsmått: Graden av oro värderades med VAS. 

Datainsamlingsmetod: Fem minuter efter ankomst 

till operationsavdelningens väntrum fick patienten 

skatta sin oro. Därefter fick deltagarna lyssna på 

musik i hörlurar under 10 minuter sedan åter skatta 

sin oro. I kontrollgruppen skattades oro med VAS 

men utan musikintervention. 

Dataanalys: Chi²-test, Student´s t-test och Paired t-

test användes för att analysera skillnader i oro 

mellan grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=161. 

Ålder 20-65 

år. Bortfall 

av 21 

deltagare. 

Efter 10 minuter 

sågs en minskad 

grad av oro hos 

gruppen som fått 

musikintervention 

(VAS 3,5 till 2,8) 

jämfört med 

kontrollgruppen 

(VAS 3,2 till 3,3). 

Skillnaden var 

statistiskt 

signifikant. 

God 

kvalitet 
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Lee, J.J. & 

Lee, J.H. 

2011. 

Sydkorea. 

Middle-ear 

surgery under 

sedation: 

comparison of 

midazolam 

alone or 

midazolam 

with 

remifentanil10. 

Att undersöka 

om sedering 

med midazolam 

alternativt 

midazolam och 

remifentanil 

minskar smärta 

från injektion av 

lokalanestetiku

m samt minskar 

smärta och oro 

peroperativt. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med VAS (skala 

0-10).  

Datainsamlingsmetod: Deltagarna sederades med 

antingen midazolam eller midazolam och 

remifentanil. En kontrollgrupp fick sedvanlig 

lokalanestesi. Deltagarna fick skatta sin oro 

intraoperativt. 

Dataanalys: Kruskal-Wallis test användes för att 

jämföra oro mellan grupperna.  

Etik: Godkänd av etisk kommitté.  

n=59. Ålder 

20-60 år. 

Inget 

bortfall. 

Graden av oro i 

såväl midazolam 

(VAS 1,84) som 

midazolam och 

remifentanil-

gruppen (VAS 

0,33) var lägre än 

hos 

kontrollgruppen 

(VAS 7,48). 

Skillnaden var 

statistiskt 

signifikant. 

God 

kvalitet. 

Moreau-

Bussière, F., 

Gaulin, J., 

Gagnon, V., 

Sansoucy, 

Y. & de 

Mèdicis, E. 

2013. 

Canada. 

Preoperative 

pregabalin11 

does not 

reduce 

propofol ED50: 

a randomized 

controlled trial. 

Att undersöka 

om pregabalin 

preoperativt 

påverkade 

propofoldosen 

vid induktion, 

samt att 

undersöka om 

pregabalin 

påverkar graden 

av oro före 

induktion. 

Design: Randomiserad dubbelblindad placebo 

kontrollerad studie. 

Utfallsmått: 

Graden av oro mättes med VAS. 

Datainsamlingsmetod: En timme före induktion 

fick patienterna oralt pregabalin/placebo. Precis 

innan induktion fick patienterna skatta sin oro.  

Dataanalys: Mann-Whitney U-test användes för att 

jämföra graden av oro mellan grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=50. Ålder 

18-40 år. 

Endast 

kvinnor. 

Planerad 

kort kirurgi. 

Bortfall av 

4 deltagare. 

Ingen statistiskt 

signifikant 

skillnad i oro före 

induktion mellan 

grupperna. 

God 

kvalitet. 

 

 

                                                 
10 Remifentanil är ett analgetikum som används vid induktion och underhåll av generell anestesi (Fass, 2014).  

11 Pregabalin är ett neuroleptikum som används vid behandling av neuropatisk smärta, epilepsi och generaliserat ångestsyndrom (Fass, 2014). 
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Narimatsu, 

H., 

Kakinuma, 

A., Sawa, 

T., 

Komatsu, T. 

Matsumura, 

T., Kami, 

M. & 

Nakata, Y. 

2010. 

Japan. 

Usefulness of a 

bidirectional e-

learning 

material for 

explaining 

surgical 

anesthesia to 

cancerpatients. 

Att undersöka 

om en 

nätbaserad 

preoperativ 

information har 

betydelse för 

patientens oro 

och nöjdhet. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med en fem-

poängs skala. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna i 

interventionsgruppen fick titta på 

informationsmaterialet elektroniskt och sedan skatta 

sin oro på en fem-poängsskala. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig information och fick sedan skatta sin 

oro på en fem-poängsskala. 

Dataanalys: Mann-Whitney U- test användes för att 

jämföra graden av oro mellan grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=217. 

Ålder 23-86 

år. Planerad 

kirurgi. 

Bortfall av 

6 deltagare. 

Ingen statistiskt 

signifikant 

skillnad i oro 

mellan grupperna. 

God 

kvalitet. 

Prabhu, M., 

Wang, L.F., 

Tait, A.R. 

& Bullough, 

A.S. 2009. 

USA. 

A randomized 

controlled 

study of 

whether the 

partner´s 

presence in the 

operating room 

during 

neuraxial 

anesthesia for 

cesarean 

delivery 

reduces patient 

anxiety. 

Att undersöka 

om kvinnor som 

genomgår 

regional anestesi 

i samband med 

kejsarsnitt 

känner minskad 

oro om partnern 

får närvara vid 

ingreppet. 

Design: En randomiserad kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med STAI-S och 

VAS. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna delades in i två 

grupper, deltagarna i interventionsgruppen hade 

partnern närvarande. Deltagarna i kontrollgruppen 

hade inte partnern närvarande. Samtliga deltagare 

fick skatta sin oro före och efter regional anestesi 

anlagts. 

Dataanalys: Paired t-test användes för att jämföra 

skillnader i oro mellan grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=334. 

Ålder 18 år 

och äldre. 

ASA I. 

Bortfall av 

19 

deltagare.  

Ingen statistiskt 

signifikant 

skillnad i oro för 

kvinnor som 

genomgick 

regional anestesi 

med partnern 

närvarande.  

God 

kvalitet. 
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Spreng, J., 

Dahl, V. & 

Raeder, J. 

2011. 

Norge. 

Effect of a 

single dose of 

pregabalin on 

post-operative 

pain and pre-

operative 

anxiety in 

patients 

undergoing 

discectomy. 

Att undersöka 

om en dos av 

pregabalin kan 

minska 

preoperativ oro 

och postoperativ 

smärta hos 

patienter som 

ska genomgå 

lumbal 

diskektomi.  

Design: Prospektiv, randomiserad, dubbelblindad 

placebo-kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med VAS (skala 

0-10). 

Datainsamlingsmetod: En timme preoperativt fick 

patienten antingen pregabalin peroralt eller placebo 

peroralt. Graden av oro mättes precis före 

induktion. 

Dataanalys: Student´s t-test, Mann-Whitney U test, 

Fisher´s exact test användes för att analysera 

resultatet av mätningarna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=50. Över 

18 år. ASA 

I-II. 

Bortfall av 

4 deltagare. 

Oro preoperativt 

var lägre i 

pregabalingruppe

n (VAS 2,23) 

jämfört med 

placebogruppen 

(VAS 4,17). 

Skillnaden var 

statistiskt 

signifikant. 

God 

kvalitet. 
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Vadalouca, 

A., Moka, 

E., 

Chatzidimit

riou, A., 

Siafaka, I., 

Sikioti, P. & 

Argyra, E. 

2009. 

Grekland. 

A randomized, 

double-blind, 

placebo-

controlled 

study of 

preemptively 

administered 

intravenous 

parecoxib12: 

effect on 

anxiety levels 

and procedural 

pain during 

epidural 

catheter 

placement for 

surgical 

operations or 

for chronic 

pain therapy. 

Att undersöka 

om parecoxib i 

förebyggande 

har effekt på 

orosnivån inför 

inläggning av 

epiduralkateter 

på två olika 

indikationer, 

samt om 

inläggningstekni

ken påverkar 

smärtan. 

Design: Randomiserad, dubbelblindad, placebo-

kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro värderades med VAS 

och STAI-S. 

Datainsamlingsmetod: Två grupper. Grupp 1 fick 

epidural kateter för att lindra kronisk smärta. Grupp 

2 fick epidural kateter inför operation för 

postoperativ smärtlindring. Dessa grupper delades i 

sin tur upp i två grupper där ena gruppen fick 

parecoxib (grupp 1a och 2a) och andra fick placebo 

(grupp 1b och 2b). Graden av oro mättes en timme 

före intervention, 20 minuter efter drogintag och en 

timme efter intervention. 

Dataanalys: Mann-Whitney U test, ANOVA och 

Paired t-test användes för att analysera skillnader i 

oro mellan grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

n=222. 

Ålder 18-70 

år. ASA I-

II. Inget 

bortfall. 

STAI-S före 

intervention, efter 

20 minuter och 

efter 1 timme var 

för respektive 

grupp: 1a 56,99-

36,11-36,29. 1b 

55,66-52,21-

52,15. 2a 59,23-

37,12- 37,24. 2b 

60,04-58,96, 

56,79. I 

grupperna som 

hade fått 

parecoxib ses 

lägre oro, 

skillnaden är 

statistiskt 

signifikant.  

God 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Parecoxib är en specifik COX 2-hämmare med antiinflammatorisk, analgetisk och antipyretisk effekt (Fass, 2014). 



24 

 

Wen, J., 

Leslie, K. & 

Rajendra, P. 

2009. 

Australien. 

Pre-operative 

forced-air 

warming as a 

method of 

anxiolysis. 

Att studera om 

preoperativ 

aktiv värmning 

av patienter är 

lika effektivt 

mot oro som 

intravenöst 

midazolam. 

Design: Prospektiv, randomiserad blindad och 

placebo-kontrollerad studie.  

Utfallsmått: Graden av oro mättes med STAI-state 

och VAS. 

Datainsamlingsmetod: Patienterna randomiserades 

till fyra grupper. 1. bomullstäcke och NaCl 

infusion. 2. värmning med värmetäcke och NaCl 

infusion.  

3. bomullstäcke och midazolaminfusion. 4. 

värmetäcke och midazolaminfusion. 

Deltagarna skattade graden av oro efter 20 minuter. 

Dataanalys: Envägs ANOVA användes för att 

bestämma skillnader i VAS och STAI mellan 

grupperna. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté.  

n=128. 

Ålder 18-70 

år. ASA I-

III. Bortfall 

av 8 

deltagare. 

Preoperativ aktiv 

värmning av 

patienter minskar 

inte preoperativ 

oro. 

God 

kvalitet. 

Yildiz, H, 

Solmaz, 

E.G., 

Yilmaz, G. 

& Yucel, S. 

2013. 

Turkiet. 

Oral 

carbohydrate 

supplementatio

n reduces 

preoperative 

discomfort in 

laparoscopic 

cholecystecto

my. 

Att undersöka 

om oral 

kolhydratlösnin

g preoperativt 

påverkarpatiente

ns komfort, oro, 

hemodynamik, 

och nöjdhet 

inför elektiv 

kirurgi i generell 

anestesi. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Utfallsmått: Graden av oro mättes med HADS. 

Datainsamlingsmetod: Graden av oro bedömdes vid 

ett tillfälle på operationsdagen.  

Dataanalys: Student´s t-test användes för att 

analysera skillnader mellan grupperna.  

Etik: Godkänd av etisk kommitté 

n=60. Ålder 

25-65 år. 

ASA I-II. 

Planerad 

kirurgi. 

Inget 

bortfall. 

Ingen signifikant 

skillnad i oro 

mellan grupperna.  

 

God 

kvalitet. 
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Efter sammanställning av de 23 studiernas huvudresultat kunde fem olika kategorier av 

interventioner urskiljas; Läkemedel, Naturläkemedel, Musik, Information, samt Övrigt. Inom 

kategorierna utmärker sig läkemedel och musik som de interventioner vars orosminskande 

effekt har mest klinisk signifikans. Huvudfynden från studierna presenteras nedan under 

respektive underrubrik och i Tabell 4 i alfabetisk ordning enligt efternamn på författarna. 

 

Läkemedel 

I 12 av de inkluderade studierna undersöktes den anxiolytiska effekten av läkemedel. Flera av 

dessa studerade om gabapentin minskar oro preoperativt hos kirurgiska patienter. Adam et al. 

(2012) samt Clarke et al. (2013) påvisade att gabapentin 1200 mg peroralt preoperativt 

minskade oron och minskningen var statistiskt signifikant. Clarke et al. (2010) såg i sin tur att 

gabapentin 600 mg peroralt preoperativt inte minskade graden av oro. I en jämförelse mellan 

gabapentin 600 mg och diazepam 0,15 mg/kg visade det sig att gabapentin 600 mg peroralt 

preoperativt minskade graden av oro i större utsträckning än vad diazepam 0,15 mg/kg 

peroralt preoperativt gjorde (Kavitha et al., 2013).  

 

Andra studier undersökte den anxiolytiska effekten av pregabalin i varierande doser. Gonano 

et al. (2011) såg att pregabalin 300 mg preoperativt gav statistiskt signifikant minskning av 

oro hos ortopediska patienter. I deras studie uppvisade patienterna som fått läkemedlet en 

minskning i VAS från 43 till 23 jämfört med patienterna som fått placebo där VAS minskade 

från 39 till 38. Även Spreng et al. (2011) såg en minskning av oro preoperativt. I deras studie 

fick deltagarna 150 mg verksam substans. Däremot påvisade inte Moureau-Bussière et al. 

(2013) någon minskning i graden av oro med pregabalin 150 mg preoperativt. 

 

Lee och Lee (2011) såg att såväl midazolam ensamt som midazolam i kombination med 

remifentanil minskade oro peroperativt, med en tydligare minskning av oron då båda 

preparaten gavs, se Tabell 4. Kamata et al. (2010) såg i sin tur inte någon minskning av oro 

hos deltagare som fick midazolam preoperativt. Andra läkemedel som visade sig ha effekt på 

preoperativ oro var melatonin 3 mg (Beigom Khezri & Merate, 2013). Vadalouca et al. (2009) 

påvisade att Parecoxib 40 mg kan minska graden av oro preoperativt och den minskningen var 
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också statistiskt signifikant. I en studie fick deltagarna opipramol kvällen före operation, 

vilket också visade sig minska oron på operationsdagens morgon (Hueppe et al., 2011). 

 

Naturläkemedel 

I två av de inkluderade studierna administrerades naturläkemedel i syfte att minska oro. I 

studien av Akhlagi et al. (2011) visade det sig att patienterna som fått Citrus aurantium 

Blossom hade lägre grad av oro preoperativt jämfört med patienterna i kontrollgruppen som 

fått placebo. Aslanargun et al. (2011) har studerat ett annat naturläkemedel, Passiflora 

incarnata Linneaus, där visade det sig att oron hos de patienter som fått naturläkemedlet inte 

ökade preoperativt, vilket den gjorde hos patienterna i kontrollgruppen som fått placebo. 

 

Musik 

Två studier undersökte musikens inverkan på oro före och under anestesi (Lee et al., 2012; 

Johnson et al., 2012). Patienterna fick i båda studierna välja mellan ett antal förutbestämda 

musikstilar. I båda studierna sågs en statistiskt signifikant minskning i oron hos deltagarna 

som fick lyssna på musik. Johnson et al. (2012) såg även att hörlurar utan musik (i 

ljuddämpande syfte) minskade oron peroperativt. 

 

Information 

Fyra av studierna behandlade information som metod för att sänka preoperativ oro. Tre av 

dessa innebar att deltagarna fick se en informationsvideo. I den fjärde fick deltagarna ta del av 

en webb-baserad information (Eley et al., 2013; Jlala et al., 2010; Kakinuma et al., 2011; 

Narimatsu et al., 2010). Av dessa studier påvisade endast Jlala et al. (2010) att graden av oro 

var lägre hos de deltagare som hade tagit del av informationsmaterialet. 

 

Övrigt 

Resterande tre artiklar handlade om närvaron av anhörig, värmebehandling och 

kolhydratlösning i samband med preoperativ fasta. Prabhu et al. (2009) undersökte om 

kvinnor som genomgick kejsarsnitt kände lägre grad av oro om partnern var närvarande. 

Ingen minskning i graden av oro kunde påvisas hos de patienter som hade partnern 

närvarande. Preoperativ aktiv värmning med hjälp av värmetäcke minskade inte den 
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preoperativa oron (Wen et al., 2009). Ingen signifikant skillnad i oro kunde ses hos deltagarna 

som hade fått en kolhydratlösning peroralt under den preoperativa fastan (Yildiz et al., 2013). 

 

DISKUSSION 

Flera studier visade att gabapentin och pregabalin kunde minska patientens oro före och under 

anestesi. Den orosreducerande effekten visade sig emellertid vara dosberoende. 

Naturläkemedlen Citrus aurantium Blossom och Passiflora incarnata Linneaus visade sig 

minska oro inför anestesi. Musik i hörlurar sågs också minska patientens oro före och under 

anestesi. I denna studie påvisade information i form av video och elektroniskt 

informationsmaterial inte någon reducering av pre- och peroperativ oro, med undantag för en 

studie. 

 

Resultatdiskussion 

Ett framträdande resultat i studien var att flera olika typer av läkemedel kunde minska oron 

före och under anestesi. Dock tycktes den anxiolytiska effekten av vissa läkemedel, 

exempelvis gabapentin, vara dosberoende (Adam et al., 2012; Clarke et al., 2013; Clarke et 

al., 2010). I samtliga studier var minskningen statistiskt signifikant och i studien av Adam et 

al. (2012) var läkemedlets anxiolytiska effekt även kliniskt signifikant. En avgörande faktor 

för att uppnå lugnande effekt av läkemedlet kunde vara tidpunkten då preparatet 

administrerades. Kamata et al. (2010) hade i sin studie inte kunnat påvisa någon anxiolytisk 

effekt av vare sig midazolam eller droperidol, som administrerades fem minuter innan 

ingreppet startade, medan flera av de läkemedel som haft effekt i form av reducerad oro gavs 

upp till två timmar före ingreppet (Beigom Khezri & Merate, 2013; Clarke et al., 2013; 

Kavitha et al., 2013). Fördelen med minskad oro inför anestesi är att patienterna får mer 

gynnsamma förhållanden i förloppet efter kirurgin, i form av minskad postoperativ smärta, 

förbättrad sårläkning och minskad fysiologisk stressrespons (Carr et al., 2006; Scott, 2004; 

Valeberg, 2013). 

 

I resultatet framkom också att naturläkemedlen Citrus aurantium Blossom och Passiflora 

incarnata Linneaus minskade oro inför anestesi (Akhlagi et al., 2011; Aslanargun et al., 

2012), vilket kan vara ett både intressant och kontroversiellt resultat, med tanke på konflikten 
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mellan registrerade, godkända läkemedel och naturläkemedel där det troligen inte utförts lika 

omfattande forskning. Studiens syfte var inte att jämföra olika interventioner med varandra, 

utan att undersöka vilka interventioner som kunde minska oro och därför inkluderades även 

dessa två studier. Dessa resultat framkom dock i två enstaka studier och med förhållandevis 

litet antal deltagare vilket gör att resultaten ska beaktas med försiktighet. 

 

I denna studie visade sig musik före och under anestesi minska oron hos patienterna. I studien 

av Lee et al. (2012) hade resultatet möjligen inte så stor klinisk relevans, men musik är en 

relativt enkel intervention att erbjuda patienterna, den ekonomiska utgiften är ringa och ger 

inga biverkningar, så en orossänkande effekt torde anses vara positiv, även om effekten är 

liten. Dessutom sågs i studien av Johnson et al. (2012) en statistisk såväl som klinisk relevans 

i musikens orosreducerande effekt. 

 

Ett resultat i denna litteraturstudie var att preoperativ information i form av video och 

elektroniskt informationsmaterial i huvudsak inte minskade graden av oro hos deltagarna 

(Eley et al., 2013; Kakinuma et al., 2011; Narimatsu et al., 2010). Detta är intressant eftersom 

tidigare forskning visat att preoperativ information reducerar oro (Carr et al., 2006; Walker, 

2004). I dessa studier hade forskarna dock undersökt effekten av muntlig och skriftlig 

information, vilket kunde ha betydelse för hur deltagarna tillgodogjort sig informationen. 

Case, Andrews, Johnson och Allard (2005) såg i sin litteraturöversikt att patienter bäst 

tillgodogjorde sig personligt förmedlad information och att information kunde öka oron hos 

en del patienter snarare än att reducera den. Dessutom visade en studie av Lee och Lee (2012) 

att sjuksköterskor föredrog att ge pre- och postoperativ patientinformation muntligt och 

skriftligt, samt att de minst föredrog information som gavs via internet eller video. 

 

I fem av de granskade studierna bestod deltagarna av endast kvinnor (se tabell 4). Två av 

studierna undersökte kvinnor som skulle genomgå kejsarsnitt, och resultatet i resterande 

studier hade möjligen sett annorlunda ut om även män hade inkluderats. Anledningen till att 

forskarna valt att studera oro hos kvinnor kunde vara att tidigare forskning visat att kvinnor 

oroade sig mer inför anestesi än män (Mavridou et al., 2013; McIntosh & Adams, 2011; 

Yilmaz et al., 2011). En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att kvinnor har lättare 
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för att uttrycka känslor och att det är mer accepterat för kvinnor att visa oro. Dessutom kan 

det vara så att en kvinnlig patient lättare kan uttrycka sin oro till en annan kvinna och att det 

inte är lika lätt för en manlig patient att uttrycka sin oro, då vårdpersonal till stor del ofta 

består av kvinnor. 

 

Patienter med ett stort socialt stöd och nära anhöriga oroade sig i mindre grad inför anestesi 

enligt Yilmaz et al. (2011). Motsatta resultat framkom i denna studie, där kvinnor som 

genomgick kejsarsnitt inte upplevde mindre oro då partnern var närvarande under ingreppet 

(Prabhu et al., 2009). Detta framkom endast i en studie, dock med många deltagare. Möjligen 

kan resultatet bero på att kvinnor inför kejsarsnitt upplever stark oro då även barnets 

välbefinnande står i fokus. Partnern kan ha svårt att förmedla lugn då denne känner oro för 

både kvinnan och barnet. 

 

Utifrån ett vårdperspektiv är anestesisjuksköterskans uppgift att vara lyhörd för patientens 

individuella behov och därefter ge professionell omvårdnad. Oro kan ses som ett slags lidande 

och enligt Eriksson (1993) är det viktigt att ta reda på hur lidandet kan lindras. 

Interventionerna i denna studie, och då framförallt musik, kan användas av 

anestesisjuksköterskan som ett hjälpmedel för att lindra lidande och skapa en känsla av 

trygghet för patienten inför och under anestesi. Just musik som intervention skulle kunna 

utvecklas ytterligare genom att exempelvis uppmuntra patienten till att ta med sig musik som 

denna föredrar att lyssna på. 

 

Metoddiskussion 

Valet av studiedesign var korrekt, då resultatet besvarade studiens syfte och frågeställning. 

Däremot hade resultatet kunnat se annorlunda ut om andra sökord använts. Förhoppningen var 

att finna fler studier utförda av sjuksköterskor, för att kunna besvara syfte och frågeställning 

ur anestesisjuksköterskans perspektiv. Under litteratursökningen gjordes därför försök att 

lägga till sökorden nursing och intervention, tillsammans och var för sig, men då blev antalet 

träffar så reducerat att materialet inte hade räckt till att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Dessutom framkom inte några nya artiklar av intresse för denna studie. 
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I resultatet av denna studie hamnade stort fokus på läkemedelsforskning. En stor anledning till 

detta var att det tycktes bedrivas mycket forskning inom området. I litteratursökningen kom 

några studier upp som var utförda som forskning inom vårdvetenskap, men de uppfyllde inte 

kraven på medelgod eller god kvalitet och därför exkluderades de. Resultatet hade troligen 

kunnat få en annan vinkling om dessa artiklar ändå inkluderats, men då hade kvaliteten i 

resultatet blivit lägre. Dessutom har anestesisjuksköterskan ett stort ansvar i sin yrkesroll vad 

gäller läkemedelshantering, och det var därför relevant att inkludera många studier som 

berörde läkemedelsforskning. 

 

Gällande inklusions- och exklusionskriterier av valda artiklar, var studiens syfte att undersöka 

oro hos vuxna patienter över 18 år. Därför exkluderades studier utförda på barn. Om studier 

med barn hade inkluderats hade materialet blivit mer svåröverskådligt samt att ytterligare en 

aspekt troligen hade tillkommit, nämligen föräldrar som anhöriga. I filtreringen i PubMed 

fanns det förutbestämda alternativet ”Adult 19+ years”. Den filtreringen resulterade ändå i 

många studier med deltagare från 18 år och uppåt. En av studierna (Akhlagi et al., 2011) hade 

dock deltagare mellan 15 och 60 år. I den studien var medelåldern i grupperna 32,40 år 

respektive 29,33 år, vilket betyder att huvuddelen av deltagarna kunde antas vara vuxna över 

18 år.  

 

Då det utförts mycket forskning inom området, kunde artiklar äldre än fem år exkluderas. 

Antalet vårdvetenskapliga artiklar inom området blev inte större även om tidsperioden i 

litteratursökningen utökades till tio år. Studier från hela världen inkluderades utifrån tanken 

att oro var något som förekommer överallt. Förvisso kan oro och dess uttryck ha kulturella 

aspekter, men effekten av interventioner för att minska oro torde inte påverkas av detta. De 

flesta valda artiklar i denna studie var randomiserade, kontrollerade studier och fick höga 

poäng i kvalitetsbedömningen. Detta betyder inte nödvändigtvis att alla randomiserade 

kontrollerade studier är av hög kvalitet. Exempelvis kan vissa studier vara utförda med 

förhållandevis lågt antal deltagare, och finns alltid en risk att kvalitetsbedömningen till viss 

del kan bli subjektiv. Denna risk reducerades genom att gemensamt diskutera de artiklar där 

frågetecken eller tveksamheter fanns angående kvalitetsbedömningen. När det gällde 

forskningsetiska överväganden var alla inkluderade studier godkända av en etisk kommitté. I 

resultatet framkom en del forskning där den prövade interventionen inte visade sig minska 
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oron. Även dessa resultat har objektivt redovisats. Inom farmakologisk forskning finns risk 

för påverkan av ekonomiska aspekter, men i studierna som inkluderats framkommer inte 

sponsring från läkemedelsföretag, utan de flesta studierna är utförda som akademisk 

forskning. 

 

Vidare forskning 

Studiens resultat visade att det redan bedrivs en hel del forskning med farmakologisk 

behandling av oro. Däremot fanns inte lika mycket forskning baserad på icke-farmakologiska 

interventioner. Artiklarna i föreliggande studie visade att det fanns icke-farmakologiska 

interventioner som minskade oro. Betydligt mer forskning behövs dock för att kunna 

komplettera forskningen om farmakologisk behandling. Det vore intressant att utföra studier 

om interventioner som har för avsikt att distrahera patienten och därmed minska oron, genom 

exempelvis musik, taktil massage och avslappningsövningar.  

 

Kliniska implikationer 

Kunskapen som arbetet med studien har medfört kommer till viss del att kunna användas i det 

kliniska arbetet. Studiens resultat kan bidra till att ge en vidare syn på vilka interventioner 

som kan minska oro inför och under anestesi. Den idealiska situationen vore att det fanns tid 

och utrymme för anestesisjuksköterskan att genomföra ett preoperativt samtal med varje 

patient som ska genomgå anestesi. Utifrån en bedömning av varje patients grad av oro skulle 

interventionen därefter kunna anpassas individuellt.  

 

Slutsats 

Flera studier pekade på att farmakologisk behandling kunde minska oro före och under 

anestesi. Att lyssna på musik i samband med anestesi visade sig också minska graden av oro. 

Musik är en enkel intervention för anestesisjuksköterskan att initiera och patienten kan ges 

möjlighet till delaktighet i sin behandling genom att själv välja musiken. Betydligt mer 

forskning behövs dock om icke-farmakologiska interventioner som komplement till all 

farmakologisk forskning som bedrivs.  
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Bilaga 1. 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT 

(Willman et al., 2011) 

Beskrivningen av studien 

Forskningsmetod □ RCT □ CCT (ej randomiserad) 

□ Multicenter, antal center …………… 

□ Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska Antal …………………………………… 

Ålder …………………………………… 

Man/Kvinna ……………………………. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner □ Ja □ Nej 

Intervention…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

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

………………………………………………………………………………………. 

Urvalsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej 

Representativt urval? □ Ja □ Nej 

Randomiseringsförfarande 

beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod? □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej 
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Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart? □ Ja□ Nej 

Huvudfynd (Hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, 

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

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

……………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra □ Medel □ Dåligt 

Kommentar 

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

…………………………………………………………………………………………… 

Granskare sign: …………………….. 

 

 

 


