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SAMMANFATTNING 

 

Introduktion: 

Ångest inför operation är vanligt och kan bero på rädsla för operationen, smärta, att vakna upp 

under anestesin och döden. Ångesten är påfrestande för patienten och kan leda till olika 

postoperativa komplikationer. För att lindra preoperativ ångest används oftast lugnande 

läkemedel och information till patienten.  

 

Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns omvårdnadsåtgärder som har god 

effekt vid preoperativ ångest, vilket skulle kunna ge möjligheter att individanpassa vården. 

 

Metod: 

En litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL. 23 

artiklar publicerade från år 2000 och framåt och som svarade mot syftet valdes ut och 

granskades.  

 

Resultat: 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att det finns flera omvårdnadsåtgärder som har god 

effekt vid preoperativ ångest. Dessa är utökad information, musik, akupressur, akupunktur och 

aromaterapi. Det framkom även i flera studier att de med högre preoperativ ångest fick bättre 

effekt av interventionerna. 

 

Slutsats: 

Denna studie visar att utökad information, musik, akupressur, akupunktur och aromaterapi är 

omvårdnadsåtgärder som med god effekt kan minska preoperativ ångest. Av dessa är utökad 

information och musik lättast att individanpassa och implementera i vården. Det visade sig även 

att patienter med högre ångest fick bäst ångestdämpande effekt och det gör att en viktig del i 

sjuksköterskans preoperativa bedömning blir att identifiera varje individs ångestnivå och behov. 

 

 

Nyckelord: Preoperativ, Ångest, Omvårdnadsåtgärder, Kirurgi, Individanpassad  



ABSTRACT 

 

Introduction: 

Anxiety before surgery is common and can be caused by a fear of the surgery, fear of pain, fear 

of waking up during the anaesthetic; and fear of dying. Anxiety is demanding for the patient and 

can lead to different postoperative complications. Treatment for preoperative anxiety is normaly 

information about the procceduer and sedative drugs. 

 

Aim: 

The aim of this study is to examine if there are nursing interventions with good effects on 

preoperative anxiety, which could make it possible to personalize healthcare. 

 

Method: 

A litterature review where articles have been found using databeses such as PubMed and 

CINAHL. 23 articles published after year 2000 corresponding with our aim were selected and 

scrutinized. 

 

Result: 

The result of this litterature review indicates that there are several nursing interventions that are 

effective in preoperative anxiety. These are enhanced information, music, acupressure, 

acupuncture and aromatherapy. Several studies also indicated that patients with higher 

preoperative anxiety had a better efficacy of the interventions. 

 

Conclusion: 

This study indicates that enhanced information, music, acupressure, acupuncture and 

aromatherapy are nursing interventions which with good efficacy can lower preoperative anxiety. 

Of these are enhanced information and music easiest to personalize and implement in healthcare. 

The study also indicate that patients with higher preoperative anxiety had the best anxiolytic 

effect. That makes it important for nurses to identify each indivdual’s anxiety level and needs 

during the preoperative assessment of the patient. 

 

Keywords: Preoperative, Anxiety, Nursing interventions, Surgery, Individualized   
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1. INTRODUKTION 

I Sverige genomfördes sammanlagt 2 196 449 kirurgiska ingrepp inom dagkirurgi och 

slutenvården under år 2013 (Socialstyrelsen, 2013). Kirurgiska ingrepp delas in i antingen akuta 

eller elektiva operationer. När det kommer till elektiv kirurgi kan patienten komma samma dag 

som operationen och få åka hem efteråt, eller så kan patienten bli inneliggande efter operationen. 

I vissa fall kommer patienten till vårdavdelningen redan dagen innan. Förberedelsetiden vid 

elektiv kirurgi kan variera från veckor till månader. Beroende på ingreppets storlek och 

omfattning används olika sorters anestesi. Dessa är indelade i regional anestesi där patienten 

oftast är vaken och generell anestesi där patienten blir sövd (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

Då ett kirurgiskt ingrepp är påfrestande både fysiskt och psykiskt för patienten är det inte 

ovanligt med ångest inför detta (Holm & Hansen, 2000). Ångest definieras enligt Lindskog 

(2014, s. 673) som “en starkt obehaglig och skräckliknande (panikartad) känsla”. Ångest kan 

yttra sig som ängslan och oro, vilket är en lindrigare form, eller i svårare form så som skräck och 

panik. Orsaker kan vara en upplevd fara eller ett hot, men det kan också bero på skuldkänslor, 

skamkänslor och prestationskrav, både från sig själv och från omgivningen (Ottosson & D’elia, 

2008). Ångest kan yttra sig som rastlöshet, trötthet och utmattning, koncentrationssvårigheter, 

lättirriterad, muskelspänningar och sömnsvårigheter, så som svårighet att somna eller 

otillfredsställande sömn (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Ångest är vanligt inför en operation även om patienten har varit delaktig i operationsbeslutet. Det 

kan bero på rädsla för det okända inför operationen, resultatet av operationen, att vakna upp 

under anestesin, att uppleva smärta under och efter operationen samt en rädsla för döden (Rosén, 

Svensson & Nilsson, 2008). För vissa patienter är oron inför anestesin större än oron inför själva 

ingreppet (Mitchell, 2003) För patienter som skall genomgå en operation är ofta den preoperativa 

ångesten som högst i samband med att det är dags för patienten att komma till sjukhuset inför 

operationen (Jonhnston, 1980). Dessutom uppvisar kvinnor, de som tidigare inte genomgått 

någon operation och de som har dåliga erfarenheter från tidigare operationer högre ångest än 

män eller de som tidigare genomgått operationer utan komplikationer och med goda resultat 

(Laufenberg-Feldmann & Kappis, 2013; Mitchell, 2003; Rosén et al, 2008).  
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Den preoperativa ångesten upplevs ofta som påfrestande för patienten och leder till psykisk 

stress (Holm & Hansen, 2000). Den psykiska stressresponsen liknar den kirurgiska 

stressresponsen, vilken ger många fysiologiska effekter genom neuroendokrina och 

immunologiska reaktioner. Dessa reaktioner är inte alltid önskvärda i anslutning till kirurgi 

(Kehlet & Wilmore, 2008). Den psykiska stress responsen sker främst genom aktivering av 

neuroendokrina reaktioner. De neuroendokrina effekterna ger en ökad frisättning av kortisol, 

adrenalin och noradrenalin samt aktiverar det sympatiska nervsystemet (Sjöberg, 2007). Högre 

nivåer av stress och ångest inför en operation medför ökad risk för ett försämrat postoperativt 

förlopp (Johnston, 1980). Höga kortisolnivåer ger ökat blodsocker genom ökad frisättning av 

glukos från levern. Högt blodsocker kan försämra sårläkningen och ger en ökad risk för 

infektioner (Finnerty, Mabvuure, Ali, Kozar & Herndon, 2013). Ökad hjärtaktivitet och 

vasokonstriktion genom både endokrin- och sympatikusstimulering ger ett ökat blodtryck som i 

sin tur ökar risken för blödning. Nedsatt genomblödning till tarmarna ger nedsatta tarmrörelser 

som i sin tur kan ge försämrad matlust och obstipation (Holm & Hansen, 2000). Den psykiska 

stressen kan även leda till bland annat högre smärtnivåer och försenad mobilisering, vilket ger 

ökad risk för postoperativa komplikationer och förlängd sjukhusvistelse (Kiecolt-Glaser, Page, 

Marucha, MacCallum & Glaser, 1998).  

 

Idag behandlas oftast ångest inför operation med lugnande eller ångestdämpande läkemedel som 

exempelvis bensodiazepiner. Det är vanligt att lugnande läkemedel ingår i premedicineringen 

inför operationer, för att patienten skall bli lugnare inför ingreppet och den psykiska 

påfrestningen skall minska (Berntzen et al., 2011; Järhult & Offenbartl, 2013). I de preoperativa 

förberedelserna av patienten ingår information om det pre-, peri-, och postoperativa förloppet 

och anestesin. Det är mycket information som patienten får och en stor del är standardiserad 

(Berntzen et al., 2011). Laufenberg-Feldmann och Kappis (2013) identifierade att vårdgivare 

underskattar mängden information som patienter är i behov av att få inför operationer, vilket 

även gäller patienter som tidigare genomgått en operation. Det finns studier som har undersökt 

om mängden information och sättet som information har givits på preoperativt har någon effekt 

på ångest (Alanazi, 2014; McDonald, Hetrick & Green, 2004). Avledning har visat sig fungera 

bra som ett sätt att hantera ångest genom att personen fokuserar på annat och därigenom inte 

tänker på det som orsakar ångesten (Mitchell, 2003). En avledning som undersökts i samband 
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med operationer är musik (Pittman & Kridli, 2011; Bradt, Dileo & Shim, 2013; Norred, 2000). 

Även andra omvårdnadsåtgärder har studerats i samband med ångest inför operationer och dessa 

är mental guidning, aromaterapi och touch thearpy (Norred, 2000). Utöver dessa olika 

omvårdnadsåtgärder har även akupunktur studerats då det har visat sig fungera bra mot vardaglig 

ångest (Wang & Kain, 2001). 

 

Ångest är en personlig upplevelse och därför bör behandlingen anpassas utifrån patientens 

situation och förutsättningar (Berntzen et al., 2011). Av den anledningen passar Katie Erikssons 

omvårdnadsteori bra in på detta område, därför att en central del i Erikssons teori är inriktad mot 

individen. Eriksson säger också att en persons upplevelser är dennes egna och endast kan tolkas 

och förstås fullt ut av personen själv (Eriksson, 2014). Begreppet hälsa delas in i tre delar enligt 

Eriksson och dessa är: sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet är den psykiska hälsan och 

att vara sund innebär ett hälsofrämjande handlande. Friskhet är samma som den fysiska 

funktionen och frisk klassas som en fungerande kropp med en funktion inom normalvärden. 

Välbefinnande är till skillnad från sundhet och friskhet inte objektivt utan är individens 

subjektiva upplevelser. Ångest berör två av tre delar av Erikssons begrepp hälsa. Dels den del 

som berör den psykiska hälsan och dels den del som berör välbefinnande. Den tredje delen, 

fysisk funktion, är också ofta påverkad vid operationer (Eriksson, 1989). Människans omsorg 

utgår vanligtvis från individen i samspel med anhöriga och närstående, vilket Eriksson kallar för 

naturlig vård. Denna naturliga vård skall vid professionell omvårdnad försöka eftersträvas i 

största möjliga mån. Med andra ord är det viktigt att ha en dialog mellan sjuksköterska och 

patient för att sjuksköterskan skall kunna förstå och sätta sig in i patientens känslor och ångest, 

för att därigenom kunna anpassa vården. Det är alltså viktigt att utgå från patientens subjektiva 

upplevelser och normala situation för att kunna individanpassa och optimera omvårdnaden 

(Eriksson, 2014).  

 

1.1. Problemformulering 

Ångest inför en operation är påfrestande för patienten och kan ge ökad risk för postoperativa 

komplikationer och därmed förlängd vårdtid. Det är därför viktigt att identifiera vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan ha god effekt vid preoperativ ångest. Visar det sig att det finns 

omvårdnadsåtgärder som har god effekt skulle det innebära att vården kan anpassas efter 

individens behov. 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns omvårdnadsåtgärder som har god 

effekt vid preoperativ ångest, vilket skulle kunna ge möjligheter att individanpassa vården. 

 

1.3. Frågeställning 

Finns det omvårdnadsåtgärder som har visat god effekt för att minska preoperativ ångest? 

 

2. METOD 

2.1. Design 

Detta är en litteraturstudie som är utformad efter tillvägagångssättet som pressenteras av Polit 

och Beck (2010). 

 

2.2. Sökstrategi 

2.2.1. Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för denna studie var vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, 

som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna skulle svara mot syftet i denna studie och 

vara publicerade från år 2000 och senare. Exklusionskriterier var artiklar som endast berör 

läkemedelsbehandling av oro preoperativt, studier inom pediatrisk vård och artiklar utan något 

etiskt godkännande. Efter artikelgranskningen exkluderades de artiklar som bedömdes ha låg 

kvalitet. 

  

2.2.2. Tillvägagångssätt 

Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL och de avgränsningar som valdes att 

användas var clinical trial, publicerade efter 2000/01/01 och artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. En sökning gjordes utan avgränsningar, det var sökningen i CINAHL med sökorden, 

preoperative, anxiety, music. Översikt över sökningarna se tabell 1. Genom att vi tidigare hittat 

omvårdnadsåtgärder vid ångest kunde vissa sökningar specificeras mot dessa. Även andra 

omvårdnadsåtgärder än de som tidigare beskrivs i introduktionen identifierades, dessa var 

temperatur och akupressur. Då många studier använde sig av State-Trait Anxiety Inventory 
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(STAI) för att mäta ångest valdes state-trait anxiety inventory som ett sökord för att inte missa 

någon studie eller omvårdnadsåtgärd.  

 

Tabell 1. Litteratursökning. 

Databas Sökord Träffar Utvalda 

PubMed anxiety, surgery, preoperative care, nursing 42 4 

PubMed anxiety, preoperative, nursing 55 3 

PubMed anxiety, preoperative, music 25 2 

CINAHL preoperative, anxiety, music 63 1 

PubMed anxiety, preoperative, nursing intervention 35 0 

PubMed anxiety preoperative aromatherapy 5 1 

PubMed anxiety, preoperative, touch therapy, 2 0 

CINAHL anxiety, preoperative, touch therapy 
  

1 0 

PubMed anxiety, preoperative, guided therapy, 9 1 

PubMed anxiety, preoperative, acupuncture 10 2 

PubMed anxiety, preoperative, information 67 4 

PubMed anxiety, preoperative, warming 4 2 

PubMed Anxiety, preopertive, acupressure 5 0 

PubMed music, before surgery, anxiety 88 2 

PubMed state-trait anxiety inventory, preoperative 52 1 

 

 

2.3. Dataanalys 

2.3.1. Kvalitetsanalys 

De studier som inkluderades genomgick en kritisk kvalitetsbedömning utifrån ett 

bedömningsformulär som konstruerats utifrån ett formulär som Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) använt sig av (se bilaga 1). Granskningsmallen valdes då den är utformad för 

bedömning av olika studiedesigner. Båda författarna granskade alla artiklar individuellt och 

diskuterade sedan de olika punkterna i bedömningsformuläret för att minska risken för 

feltolkningar. Artiklarna bedömdes antingen ha låg, medel eller god kvalitet (se bilaga 2). 
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2.3.2. Resultatanalys 

Artiklarna som valdes ut lästes igenom och sammanfattades, se bilaga 2. Omvårdnadsåtgärder 

och deras effekter identifierades och omvårdnadsåtgärderna bildade sedan kategorier. Sedan 

analyserades omvårdnadsåtgärdernas effekter genom att identifiera likheter och skillnader i 

resultaten hos de olika studierna i enlighet med Polit och Beck (2010). 

 

2.4. Etiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga inom all forskning för att individer som ingår i forskningen ska 

vara skyddade. Ett krav för alla vetenskapliga studier är att etiska överväganden görs. Dessa 

utgår ifrån Helsingforsdeklarationen som togs fram 1964, vilken utgör grunden till dagens 

forskningsetik. En huvudpunkt i Helsingforsdeklarationen är att alla individer som deltar i 

forskning skall ha givit sitt godkännande. Vid litteraturstudier är det därför viktigt att de studier 

som inkluderas ska ha ett etiskt tillstånd från en etisk kommitté och att deltagarna givit sitt 

skriftliga medgivande (Forsberg & Wengström, 2013; World medical assocoation, 2013). 

Eftersom detta är ett kandidatarbete och ej avsett för publicering i någon vetenskaplig tidskrift 

behövs inte godkännande ifrån etiska kommittén.  

 

3. RESULTAT 

Samtliga 23 studier är kvantitativa varav 21 är randomiserade kontrollerade studier, en är 

kvasiexperimentell studie och en longitudinell kohortstudie. Deltagarna i studierna skulle alla 

genomgå ett kirurgiskt ingrepp och bestod av både män och kvinnor i åldrarna 18 år och uppåt. 

Studiernas syfte har varit att ta reda på olika omvårdnadsåtgärders effekt vid preoperativ ångest. 

I samtliga studier mättes patienternas ångest före och efter interventionen och i några fall även 

under interventionen och postoperativt. Mätmetoder som användes för att mäta ångest i studierna 

var State-Trait Anxiety Inventory (STAI) som är ett frågeformulär och Visual Analog Scale 

(VAS). Flera studier mätte dessutom vitalparametrar, såsom puls, blodtryck, andningsfrekvens 

och syremättnad i blodet. För att bedöma hur temperaturen upplevdes användes VAS och 

Thermal comfort inventory (TCI). Sederingsnivå mättes i en studie med hjälp av bispectral index 

(BIS). I de studier där interventionen jämförts mot ett ångestdämpande läkemedel var det 

midazolam som användes.  
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De omvårdnadsåtgärder som har används som intervention och studerats i samband med 

preoperativ ångest är varianter av utökad information, musik, temperatur, akupressur, 

akupunktur, aromaterapi och helande terapi, se tabell 2. Översikt över artiklarna och en 

sammanfattning av studiernas metod, syfte och resultat kan ses i bilaga 2. 

 

Tabell 2. 

Omvårdnadsåtgärd Studier 

Utökad information visuellt 

format 

Videotape preperation of patients before hip replacement surgery reduces stress 

(Doering et al., 2000). 

Effect of preoperative multimedia information on perioperative anxiety in patients 

undergoing procedures under regional anaesthesia (Jlala, French, Foxall, Hardman & 

Bedforth, 2010).  

Effect of preoperative two-dimensional animation information on perioperative anxiety 

and knowledge retention in patients undergoing bowel surgery: randomized pilot study 

(Tou, Tou, Mah, Karatassas & Hewett, 2013) 

Utökad information 

muntligt format 

Positive effect of patient education for hip surgery: a randomixed trial (Giraudet-Le 

Quintrec et al., 2013) 

A multidisciplinary approach to improve preoperative understanding and reduce anxiety 

(Granziera et al., 2013)  

Abdominal surgery, pain and anxiety: preoperative nursing intervention (Lin & Wang, 

2005) 

Effect of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative 

complications in candidates for laparoscopic cholecystectomy: a randomized clinical 

trial (Sadati, Pazouki, Mehdizadeh, Shoar, Tamannaie & Chaichian, 2013) 

Musik mot läkemedel Relaxing music as pre-medication before surgery: a randomised controlled trial 

(Bringman, Giesecke, Thörne & Bringman, 2009) 

Musik mot ingen musik The effect of music on preoperative anxiety in day surgery  (Cooke, Chaboyer, Schluter 

& Hiratos, 2005) 

Evidence that music listening reduces preoperative patients' anxiety (Lee, Chao, Yiin, 

Hsieh, Dai & Chao, 2012) 

Minimising preopertaive anxiety with music for day surgery patients - a randomised 

clinical trial (Ni, Tsai, Lee, Kao & Chen, 2012)  

A prospective, randomised, controlled study examining binaural beat audio and pre-

operative anxiety in patients undergoing general anaesthesia for day case surgery 

(Padmanabhan, Hildreth & Laws, 2005) 

The effects of music on diminishing anxiety among preoperative patients (Thompson, 
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Moe & Lewis, 2014)  

Music and preoperative anxiety: a randomized, controlled study (Wang, Kulkarni, Dolev 

& Kain, 2002) 

Temperatur The effect of skin surface warming on pre-operative anxiety in neurosurgery patients 

(Kimberger, Illievich & Lenhardt, 2007) 

Pre-operative forced-air warming as a method of anxiolysis (Wen, Leslie & Rajendra, 

2009) 

Effects of comfort warming on preoperative patients (Wagner, Byrne & Kolcaba, 2006) 

Akupressur Acupressure for prevention of pre-opertive anxiety: a prospective, randomised, placebo 

controlled study (Agarwal, Ranjan, Dhiraaj, Lakra, Kumar & Singh, 2005) 

Effect of acupressure on preoperative anxiety: a clinical trial (Valiee, Bassampour, 

Nasrabadi, & Pouresmaeli, 2012) 

Akupunktur Acupuncture on yintang point decreases preoperative anxiety (Acar, Cuvaş, Ceyhan & 

Dikmen, 2012) 

Sedative effect of acupuncture during cataract surgery: Prospective randomized double-

blind study (Gioia et al., 2006) 

Aromaterapi The use of the essential oil lavandin to reduce preoperative anxiety in surgical patients 

(Braden, Reichow & Halm, 2009) 

Helande terapi Evaluation of "steps to surgical success" (STEPS) - a holistic perioperative medicine 

program to manage pain and anxiety related to surgery (Sears, Bolton & Bell, 2013) 

 

3.1. Varianter av utökad information 

3.1.1. Visuell information 

Visuell information gavs i form av film, i dessa studier fanns det ingen signifikant skillnad hos 

experimentgrupperna gällande ångest mellan inskrivning och operationsdagen (Doering et al., 

2000; Jlala et al., 2010; Tou et al., 2013). Dock hade kontrollgrupperna ökat sin ångest på 

operationsdagen och skillnaden mellan grupperna var signifikant (Doering et al., 2000; Jlala et 

al., 2010). Därutöver fann Jlala et al (2010) och Tou et al (2013) en minskning av ångest direkt 

efter att patienterna hade sett filmen. De såg även att ångestnivåerna postoperativt vid 

utskrivning var signifikant lägre hos experimentgrupperna jämfört mot kontrollgrupperna. 

 

3.1.2. Muntlig information 

Den preoperativa ångesten minskades hos de patienter som fick möjlighet att sitta och samtala 

med en sjuksköterska inför operationen (Lin & Wang, 2005; Sadati et al., 2013). Även i studien 
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av Giraudet-Le Quintrec et al (2013) där patienterna fått träffa ett multiprofessionellt team 

bestående av reumatolog, fysioterapeut, ortopedkirurg, anestesiolog och psykolog sågs en 

signifikant minskning av ångest inför operationen. Granziera et al (2013) fann ingen skillnad i 

ångest mellan den grupp som fick anpassad information med hjälp av både psykolog och 

anestesiolog och den grupp som bara fick information av anestesiolog. Dock upptäcktes det att 

de patienter i experimentgruppen som hade hög ångest vid första mätningen fick en signifikant 

lägre ångest än motsvarande patienter i kontrollgruppen. Goda effekter av samtalen sågs även 

postoperativt med mindre postoperativ smärta och snabbare mobilisering (Giraudet-Le Quintrec 

et al., 2013; Lin & Wang, 2005; Sadati et al., 2013). Dessutom förekom mindre illamående och 

kräkningar (Sadati et al., 2013). Dock fann Lin och Wang (2005) ingen skillnad i längden vad 

gäller sjukhusvistelsen mellan de som fått träffa en sjuksköterska och de som fått standardiserad 

preoperativ vård. 

 

3.2. Musik 

Patienterna som fick lyssna på musik i väntan på sin planerade operation visade på minskad 

ångest när det var dags för operationen (Bringman et al., 2009; Cooke et al., 2005; Lee et al., 

2012; Ni et al., 2012; Padmanabhan et al. 2005; Thompson et al., 2014; Wang et al. 2002). Dock 

verkade det inte spela någon roll vilken genre som patienterna lyssnade på (Cooke et al., 2005). 

Bringman et al (2009) fann att patienterna som fick lyssna på musik hade en påtagligare 

minskning av ångest än de som fick midazolam. Av uppmätta fysiologiska parametrar visade det 

sig att pulsen minskade mer hos de som fick lyssna på musik än de som var i kontrollgruppen 

(Bringman et al., 2009; Lee et al., 2012; Ni et al., 2012). Däremot minskade det systoliska 

blodtrycket mer hos de som fick midazolam än de som lyssnade på musik (Bringman et al., 

2009). Det påträffades även hos patienterna som inte lyssnade på musik att de hade ett lägre 

systoliskt blodtryck än de som lyssnade på musik (Ni et al., 2012). Emellertid i Wang et al 

(2002) visade musik inte ha någon signifikant effekt på fysiologiska parametrar som puls och 

blodtryck eller neuroendokrina substanser som kortisol, adrenalin och noradrenalin. Några 

studier visade även att hos de patienter som hade högre grundnivå av ångest hade musik en bättre 

ångestdämpande effekt (Cooke et al., 2005; Thompson et al., 2014). Det uppmärksammades 

också i en studie att vissa deltagare hade ökat sin ångest efter interventionen men av dem var det 

lägst antal bland de som fick lyssna på musik (Padmanabhan et al. 2005). 
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3.3. Temperatur 

Kimberger et al (2007) och Wen et al (2009) kom fram till att de patienter som hade en 

värmeenhet som blåste varmluft inte hade någon signifikant minskning i sin ångest. Inte heller de 

som hade en värmeenhet i kombination med midazolam hade större effekt än de patienter som 

endast fick midazolam. Dock upplevdes temperaturen som behagligare hos de som hade värmare 

än hos de som inte hade det. Studien av Wagner et al (2006) visade att de patienter som fick en 

värmefilt där de själva kunde styra temperaturen minskade sin ångest signifikant och de 

bedömde även temperaturen som behagligare. Hos kontrollgruppen, som fick be om förvärmda 

filtar, fanns ingen skillnad i varken ångest eller hur de bedömde temperaturen vid slutmätningen.  

 

3.4. Akupressur 

Hos de patienter som fick riktig akupressur minskade ångestnivåerna signifikant. Även hos 

placebogruppen, som fick akupressur på punkter som inte har någon bevisad effekt, minskade 

ångesten. Dock minskade den signifikant mer hos experimentgrupperna (Agarwal et al., 2005; 

Valiee, et al., 2012). Även vitalparametrarna sjönk mot normala nivåer efter akupressuren 

(Valiee et al., 2012). I studien av Aarwal et al (2005) återgick ångestnivåerna till grundvärdet 30 

minuter efter interventionen.  

 

3.5. Akupunktur 

Hos patienterna i experimentgrupperna, som fick riktig akupunktur, sjönk ångestnivåerna 

signifikant. De patienter som fick placeboakupunktur, det vill säga akupunktur på punkter som 

inte har någon bevisad effekt, visade ingen skillnad i ångest före interventionen jämfört med 

efter (Acar et al., 2012; Gioia et al., 2006). Dock såg Gioia et al (2006) att kontrollgruppen, som 

inte fick någon intervention, hade en signifikant ökning av ångesten innan operationen. 

Dessutom var puls och syremättnad lika mellan grupperna under hela studien, men blodtrycket 

sjönk hos kontrollgruppen och låg lägre än både experimentgruppen och placebogruppen under 

hela operationen. Acar et al (2012) mätte även den lugnande effekten genom att kontrollera 

sederingsnivån med hjälp av en BIS-elektrod som fästes på pannan. De kom fram till att 

experimentgruppens sederingsnivå sjönk när akupunkturen påbörjades och låg sedan på en 

signifikant lägre nivå under hela interventionen. Hos kontrollgruppen sågs ingen skillnad.  
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3.6. Aromaterapi 

Patienterna som fick aromaterapi som intervention eller placebo fick både lukta på oljan och fick 

den insmord på antingen handleden eller fotleden. Författarna fann att lavandinolja minskade 

preoperativ ångest väldigt bra. De fann även att jojobaolja, som de använde som placebo, gav 

effekt, men den var inte lika effektiv som lavandinoljan och det var främst hos män som 

jojobaoljan gav effekt (Braden et al., 2009). 

 

3.7. Helande terapi 

Sears et al (2013) studerade om en kombination av omvårdnadsåtgärder, som har visad effekt 

mot ångest, kan ha effekt vid preoperativ ångest också. Dessa olika omvårdnadsåtgärder var en 

CD-skiva med mental guidening, en ögonkudde med eller utan lavendeldoft, en inhalator med 

valfri doft, en mapp med information angående programmet och en healing touch session. De 

fann att de som deltog i healing thouch sessionen hade en signifikant lägre ångest och smärta 

efter sessionen. De patienter som valde att använda hjälpmedlen på egen hand visade ingen 

signifikant skillnad i varken ångest eller smärta, men dessa patienter hade också lägst ångest från 

början. Studien visade också på att kvinnor hade högre ångest än män vid första mätningen, men 

efter sessionen så fanns det ingen signifikant skillnad mellan könen.  

 

4. DISKUSSION 

Resultatet visar att det finns en del olika omvårdnadsåtgärder som studerats vid preoperativ 

ångest och av dessa har utökad information, musik, akupressur, akupunktur och aromaterapi 

visat på god effekt. Vi fann även att helande terapi kan ha god effekt men det är svårt att avgöra 

vad som gav effekten. De flesta av dessa omvårdnadsåtgärder är inte heller speciellt svåra att 

genomföra och kan med enkla medel implementeras i vården. I flertalet studier visade det sig att 

de patienter med högre ångest fick bäst ångestdämpande effekt av interventionerna som 

undersöktes i studierna. 

 

4.1. Resultatdiskussion 

Det ges mycket information inför operationer (Bertzen et al, 2011) och Laufenberg-Feldmann 

och Kappis (2013) fann att patienterna ändå önskade mer information. Detta får stöd av vårt 
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resultat där de patienter som fått utökad muntlig information också har lägre preoperativ ångest 

(Giraudet-Le Quintrec et al., 2013; Lin & Wang, 2005; Sadati et al., 2013). I studien av 

Granziera et al (2013) hittades ingen skillnad i ångest mellan grupperna som fick anpassad 

information med hjälp av en psykolog mot de som fick standardinformation. Dock visade det sig 

att de som hade högre ångestnivå från början blev hjälpta av den anpassade informationen. Detta 

visar på att patienter med hög ångest är i större behov av att få informationen anpassad efter sina 

egna förutsättningar. Det visar också på att det är viktigt att identifiera de som har hög ångest för 

att kunna anpassa informationen efter individen. Möjligheterna att ge utökad muntlig information 

är dock tidskrävande för personalen vilket gör att det kanske inte ses som ett förstahands 

alternativ. Fördelen med att ge mer muntlig information och ha en diskussion mellan patient och 

sjuksköterska eller läkare är att patienten har möjlighet att direkt kunna ställa frågor och framföra 

funderingar.  

 

Något som inte kräver tid av personalen är om patienterna får se på en film med information om 

hela vårdprocessen, från ankomst till sjukhuset tills det postoperativa förloppet, som i studierna 

av Dorenig et al (2000), Jlala et al (2010) och Tou et al (2013). Dock visade deras studier inte på 

någon minskning i ångest hos experimentgrupperna i jämförelse av ångest vid ankomstsamtalet 

och på operationsdagen, men kontrollgrupperna hade en signifikant ökad ångest på 

operationsdagen (Dorenig et al., 2000, Jlala et al., 2010 & Tou et al., 2013). Jlala et al (2010) och 

Tou et al (2013) mätte dessutom ångestnivån direkt efter att experimentgrupperna sett filmerna, 

vilket visade på en signifikant minskning av ångesten hos denna grupp. Det innebär att filmerna 

ändå visat på en effekt vid preoperativ ångest vilket gör att det skulle kunna vara ett bra 

komplement. En möjlighet skulle kunna vara att patienterna får se filmerna antingen på 

avdelningen eller att de får filmen hemskickad och att de sedan när de får träffa läkare och 

sjuksköterska har möjlighet att ställa frågor eller diskutera filmen i samband med att den andra 

informationen som ges. Det är bra om patienterna har möjlighet att se filmen fler gånger och att 

få information på flera olika sätt. Detta för att patienten lättare skall kunna ta till sig och komma 

ihåg all information då ångest kan ge koncentration- och minnessvårigheter (American 

Psychiatric Association, 2013). 
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Musik visade sig vara en bra omvårdnadsåtgärd vid preoperativ ångest då alla studier visar på en 

minskad ångest (Bringman et al., 2009; Cooke et al., 2005; Lee et al., 2012; Ni et al., 2012; 

Padmanabhan et al. 2005; Thompson et al., 2014; Wang et al. 2002). Det är dessutom en 

omvårdnadsåtgärd som inte kräver tid och resurser från vårdpersonal. Cooke et al (2005) fann att 

det inte spelar någon roll vilken musik patienterna lyssnar på. Det gör att patienterna själva kan 

ha med sig både musikspelare och favoritmusik till sjukhuset. Musik är också bra ur andra 

perspektiv som att det gav en bättre ångestdämpande effekt än midazolam (Bringman et al., 

2009). Det innebär att musik skulle kunna användas enbart eller som ett komplement till 

läkemedel hos patienter med hög ångest. Båda alternativen minskar användningen av läkemedel 

vilket underlättar för vårdpersonal och är bra för patienten då det minskar risken för biverkningar 

(Bondesson, 2009). Studierna har alla olika lång tid som experimentgrupperna fått lyssna på 

musik. Det gör att framtida studier skulle kunna behöva undersöka om tiden som patienterna får 

lyssna på har någon betydelse för hur mycket ångesten minskar. Detta för att se om det skulle 

kunna räcka med tiden för transport från avdelning till operation eller om det finns en lägsta nivå 

som krävs för att uppnå effekt. 

 

Temperaturintervention hade ingen effekt för att minska ångest enligt Kimberger et al (2007) 

och Wen et al (2009). Dock upplevdes temperaturen som behagligare av de patienter som hade 

interventionen. Förbestämd temperatur verkar inte fungera mot preoperativ ångest men eftersom 

de som fick interventionen upplevde en mer behaglig temperatur kanske det går att använda i 

syfte att förbättra det allmänna välbefinnandet. Däremot kom Wagner et al (2006) fram till att de 

patienter som fick en värmefilt där de själva kunde kontrollera temperaturen fick lägre 

ångestnivåer. Detta skulle kunna bero på att de kunde ändra temperaturen så fort den inte kändes 

bra. Det kan också vara så att de får annat att tänka på än operationen, dels genom att hela tiden 

känna efter temperaturen men också vetskapen att de är med i en studie och fokuserar på annat 

extra av den anledningen. Detta blir i så fall som en form av avledning som kan ha gynnsam 

effekt på ångesten (Mitchell, 2003).  

 

Både akupressur och akupunktur hade god effekt för att minska ångesten inför operation (Acar et 

al., 2012; Agarwal et al., 2005; Gioia et al., 2006; Valiee et al., 2012). Även hos de som fick 

placeboakupressur minskade ångestnivåerna något (Agarwal et al., 2005; Valiee et al., 2012). 
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Detta kan tänkas bero på att de kände att de fick uppmärksamhet, inte behövde vara själva eller 

att massagemetoden hade en lugnande effekt. Dock framkom det i studien av Agarwa et al 

(2005) att effekten inte kvarstod 30 minuter efter interventionen. Detta gör att akupressuren 

behöver göras ofta under tiden som leder fram till operationen och även tätt inpå för att effekten 

ska kvarstå till anestesins början. Detta kan vara svårt att genomföra då det är resurskrävande, 

eftersom att en person måste avsättas för att sitta och utföra detta, samt att det kan vara mycket 

som ska hända runt patienten precis innan operationen. Akupunktur kan då vara ett bättre 

alternativ eftersom att nålarna sätts dit och sedan behöver inte någon underhålla det tills dess att 

nålarna skall tas bort (Acar et al., 2012; Gioia et al., 2006). Dock krävs det att det finns någon 

som har kunskap inom akupressur eller akupunktur och som kan utföra detta. 

 

Det finns ett behov av mer studier vad gäller aromaterapi för att kunna föra en bättre och 

tydligare diskussion. Braden et al (2009) visade ändå på att aromaterapi har god effekt vid 

preoperativ ångest. Skillnaderna som de upptäckte mellan könen hos placebogruppen kan bero 

på att kvinnor och män utsätts olika mycket för dofter och att männen därför fick en större effekt. 

Det kan också vara möjligt att miljön upplevs trevligare och behagligare om det luktar gott 

istället för lukten av sjukhus och att det gör att patienterna upplever mindre ångest. Sears et al 

(2013) använde sig också av aromaterapi i sin helande terapi. Skillnaden är att de använde sig av 

en massa andra omvårdnadsåtgärder också vilket gör att det inte går att bedöma någon av dem 

enskilt men de visar sig att de fungerar tillsammans.  Alltså kan en eventuell fördel med helande 

terapi vara att det blandar många olika omvårdnadsåtgärder, vilka kan ge en bra effekt även om 

varje enskild åtgärd inte skulle ge någon större effekt.  

 

Av de omvårdnadsåtgärder som vi funnit är musik, temperaturregleringsmöjlighet och 

aromaterapi alla olika typer av avledningar. Det kan vara en anledning till varför de har visat på 

god effekt vid preoperativ ångest, då avledning är en beprövad strategi vid ångest (Mitchell, 

2003). Dåliga erfarenheter eller att tidigare inte genomgått operation ger högre ångest 

(Laufenberg-Feldmann & Kappis, 2013; Mitchell, 2003; Rosén et al, 2008). De finns studier som 

visar att de som har hög ångest får en bättre ångestdämpande effekt av interventionen än de som 

har lägre initial ångest (Cooke et al., 2005; Granziera et al., 2013; Thompson et al., 2014). Det är 

alltså bra att identifiera de som har hög ångest eftersom de har störst behov och svarar bäst 
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åtgärderna. Detta kan göras genom att alla som ska opereras får genomgå en bedömning av sin 

ångest vid inskrivningssamtalet. Samtidigt går det även att identifiera vad som kan fungera bäst 

för den enskilde patienten. En patient kanske behöver få mer och tydligare information, medan 

en annan patient kanske får en minskning av ångesten genom att lyssna på musik eller få 

akupunktur.  

 

Eriksson (2014) förespråkar individens egna upplevelser och normala situation som en viktig 

utgångspunkt i omvårdnaden. Utifrån det är utökad information och musik enklast att anpassa 

utifrån patientens situation. Vissa delar av den utökade informationen, som till exempel 

informationsfilm, kan patienten dessutom själv gå igenom flera gånger innan sjukhusvistelsen. 

Detta för att bättre kunna ta till sig informationen och på så sätt vara bättre förberedd inför 

operationen. Musiksmak är oftast väldigt individuellt och får favoritmusik tas med hemifrån 

bidrar det till att den normala miljön lättare kan eftersträvas något som enligt Erikssons 

omvårdnadsteori är viktigt. Eftersom de patienter med högre ångest får en påtagligare minskning 

av ångest är det viktigt med en nära dialog och ett nära samarbete mellan sjuksköterska och 

patient, något som Eriksson (2014) anser vara en viktig del i den professionella omvårdnaden. 

Genom en dialog och gott samarbete går det att identifiera ångestnivån och vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan tänkas fungera för den enskilde patienten.  

 

4.2. Metoddiskussion 

Metoden vi valde att utforma litteraturstudien efter är den som finns i Polit och Beck (2010). 

Sökningar har gjorts i PubMed och CINAHL vilket gav en bra bredd i möjlighet att nå 

tillgängliga artiklar. En begränsning i denna studie är att endast artiklar som var gratis eller fanns 

tillgängliga genom Uppsala universitets bibliotek har kunnat användas. Det går dock att 

diskutera om fler sökningar kunde ha gjorts eller om fler databaser borde ha används men antalet 

artiklar som har hittats visar ändå på en tillfredsställande sökning. Då sökningarna begränsade 

sig till studier publicerade från år 2000 kan studier som är äldre och som undersökt andra 

omvårdnadsåtgärder missats. Dessutom kan studier som berör någon av de omvårdnadsåtgärder 

som hittats också ha missats på grund av deras tidiga publikationsdatum. Dock är forskning en 

färskvara och därför kan ändå avgränsningen vara motiverad (Östlundh, 2012).  

 



16 
 

Eftersom ett antal omvårdnadsåtgärder redan identifierats kunde en del sökningar avgränsas 

utifrån dessa. För att inte missa några omvårdnadsåtgärder gjordes även breda sökningar. Det 

gjorde att vi fick många träffar och artiklar som uppfyllde exklusionskriterierna eller som inte 

svarade mot syftet. Eftersom omvårdnadsåtgärder och deras effekter eftersöktes var det 

ointressant med studier som endast jämförde läkemedelsbehandlingar, varför detta valdes som 

exklusionskriterium. Många studier mätte endast ångest före interventionen och sedan efter 

operationen istället för före interventionen och innan operationen. Detta gör att effekten på den 

preoperativa ångesten blir omöjlig att bedöma och därför blev dessa studier inte utvalda. Det 

innebär att mer forskning behöver göras, med mätningar efter interventionen men före 

operationen, för att kunna utvärdera effekterna på preoperativ ångest. Det kan också diskuteras 

om alla funna interventioner mot ångest verkligen kan klassas som omvårdnadsåtgärder, men 

eftersom dessa ändå går att utföra relativt enkelt så länge det finns någon med kompetens om 

dem så valde vi att ta med dem.  

 

Granskningsmallen som användes valdes för att den var enkel och tydlig att använda. Den är 

uppdelad i olika delar beroende på vilken typ av studie som skall granskas. Detta gör den 

användbar då en litteraturstudie kan innebära en granskning av olika studiedesigner. Eftersom att 

vi inte har så stor erfarenhet av att kvalitetsgranska artiklar finns det viss risk för att kvaliteten 

kan ha missbedömts. Detta har dock försökt att undvikas genom att båda författarna har granskat 

alla artiklar individuellt för att sedan diskutera kvaliteten. Samtliga artiklar som inkluderats i 

denna studie har diskuterat styrkor och svagheter med sina respektive studier, vilket har tagits 

med i åtanke vid bedömningen. Artiklar som bedömts ha låg kvalitet har exkluderats vilket gör 

att kvaliteten på resultatet i denna studie blir högre, i enlighet med Forsberg & Wengström 

(2013).  

 

4.3. Kliniska implikationer 

Denna studie visar att det går att anpassa den preoperativa omvårdnaden efter individen för att 

bättre behandla preoperativ ångest. Ett antal omvårdnadsåtgärder har identifierats och några är 

enklare att implementera i vården än andra, medan vissa kräver mer resurser än andra. Dock går 

det att fastställa att det finns omvårdnadsåtgärder med god effekt mot preoperativ ångest som 

dessutom är möjliga att anpassa efter olika patienters behov utan något större extra arbete. Det är 
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viktigt att sjuksköterskan identifierar de patienter med hög preoperativ ångest och sätter in 

omvårdnadsåtgärder hos dem, eftersom de verkar få bäst effekt av interventionerna.  

 

4.4. Slutsats 

Denna studie visar att utökad information, musik, akupressur, akupunktur och aromaterapi är 

omvårdnadsåtgärder som med god effekt kan minska preoperativ ångest. Av dessa är utökad 

information och musik lättast att individanpassa och implementera i vården. Det visade sig även 

att patienter med högre ångest fick bäst ångestdämpande effekt och det gör att en viktig del i 

sjuksköterskans preoperativa bedömning blir att identifiera varje individs ångestnivå och behov. 

Det finns utrymme och behov av mer forskning men det finns ändå tillräckligt med forskning 

redan för att istället börja implementera olika omvårdnadsåtgärder och ta fram nya rutiner för 

den preoperativa omvårdnaden. 
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Granskningsmall  

 
First author:       

Title:       

Journal:       

Year:       

Volume:       

Issue:       

First page:       

Last Page:       

 

1. Type of study  

 RCT . Section A  

 Controlled trial without randomization . Section B  
 Observational cohort study . Section B  

 Case-control study . Section C 

 Cross-sectional study (exposure and outcome measured simultaneously) . Section C   
 Case series  

 Case report  

 Ecological study  
 Other:       

 
2. Type of report  

 Full paper in peer reviewed journal  

 Full paper in book or other type of report  

 Abbreviated paper in meeting proceedings or similar publication  
 Abstract only  

 Other:  
 
3. Language  

 English  
 Scandinavian  

 German  

 French  
 Other:        

 
Section A (randomized clinical trial)  

 
External validity  

Short form answer:  
 Clear external validity (0)  

 Probable external validity (1)  
 Uncertain external validity (3)  

 External validity cannot be assessed (5)  

If uncertain, answer questions under Item 1.  

Otherwise go to Internal validity (after Item 1)  

 
1. Accrual of study subjects  

a. Eligibility/inclusion criteria clearly stated (eg, if trial of treatment of a specified disease, is the definition acceptable)?  
 Yes = 0  

 No = 2  

 
b. Consecutive eligible subjects?  

 Yes = 0  

 No = 1  
 Not stated = 1  

 
c. Numbers and reasons for non-participation given?  

 Yes = 0  

 No = 2  

 
d. Exclusion criteria clearly stated and acceptable?  

 Yes = 0  

 No = 2  

 
e. Are numbers of excluded persons given by reason (as prescribed in the CONSORT statement)?  

 Yes = 0  
 No = 2  
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Total sum of section 1  
0 = Clear external validity  

1 = Probable external validity  
2–3 = Uncertain external validity  

=4 = External validity cannot be assessed  

 
Internal validity  

Short form answer:  
 Excellent internal validity (0)  
 Good internal validity (1) 

 Acceptable internal validity (2) 

 Uncertain internal validity (4)  
Uninformative due to flawed internal validity (10)  

If uncertain, answer questions under Items 2–9.  

Otherwise go to Precision (after Item 9)  

 
2. Treatment/exposure assignment  

a. Were details about randomization procedure given?  

 Yes = 0  

 No = 1  

 
b. Could the randomization be manipulated?  

 Yes (eg, tossing of coin or throwing of dice) = 1  
 No (eg, opaque envelopes, computer-generated list kept by others than investigators) = 0  

 
c. Did randomization lead to unpredictable treatment assignment?  

 Yes = 0  

 No, treatment could potentially be deduced in some or all = 2  

 
d. Were there exclusions/withdrawals after randomization?  

 Yes = 2  
 No = 0  

 
3. Comparability of groups  

a. Was there an account of the comparability of groups with regard to all conceivable factors that might affect the outcome?  

 Yes = 0  

 No = 1  

 
b. Were there any important differences?  

 Yes = 2  
 No = 0 

 No data given = 0 (already scored under 3a)  

 
c. Were any attempts in the analysis phase to adjust for imbalances between treatment arms with regard to important determinants for the outcome 

(eg, through multivariate modelling)?  

 Not needed (no important imbalances) = 0  
 Yes = –1 (subtract 1 if you scored 2 under 3b)  

 No, despite a need = 1  

 
4. Blinding  

a. Were there any attempts to blind the patients/investigators to treatment allocation?  

 No (open study) = 2 
 Only study subjects were blinded (single-blind) = 1  

 Blinding only of investigators who evaluated the outcome (“blind observer”) = 0  

 Double-blind = 0  
 Triple-blind (breaking of the code first after completion of all analyses) = 0  

 
b. Was there any reason to believe that the blinding had failed (eg, due to characteristic side-effects of active treatment or dissimilarities of active 
and reference tablets)?  

 Yes = 1  

No = 0  

 
c. Was the blinding tested (eg, through asking the subjects at the end of the study what they believed they had received)?  

 Yes = 0  
 No = 0  

 
5. Compliance  

a. Was there any account of the completeness of treatment/compliance?  

 Yes = 0  
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 No = 2  

 
b. Was the completeness acceptable (>80% of the subjects receiving >80% of the prescribed treatment)?  

 Yes = 0  

 No = 3  
 Completeness/compliance data not given = 0 (scored under 5a)  

 
6. Drop-outs/losses to follow-up  

a. Was there an account of the numbers of subjects who dropped out (and the reasons for dropping out)?  

 Yes = 0  

 No = 3  

 
b. What was the drop-out rate?  

 <10% = 0  
 10–19% = 2  

 20–29% = 3  

 ≥30% study is deemed uninformative, excluded  
 Drop-out rate not stated = 0 (scored under 6a)  

 
7. Evaluation of outcome  

a. Was there an acceptable definition of the outcome?  

 Yes = 0  

 No = 3  

 
b. Was the outcome clinically relevant?  

 Yes = 0 
 Of questionable relevance = 2  

 Irrelevant, study is deemed uninformative, excluded  

 
c. Was the reporter of the outcome (eg, the investigator, the study subject) unaware of the treatment given?  

 Yes = 0  
 No = 2  

 
d. Are there reasons to believe that there might have been misclassification of the outcome (eg, due to retrospective reporting over too long 
periods)?  

 Yes = 1  

 No = 0  
 
8. Evaluation of side-effects  

a. Was there acceptable reporting of side effects?  
 Yes, with open-ended questions = 0  

 Yes, with fixed response alternatives = 0  

 Yes, response alternatives not stated = 0  
 No = 3  

 
9. Analysis  

a. Was the main outcome variable defined in advance and was the conclusion of the study based on the analysis of this variable?  

 Yes = 0  

 No (or not mentioned in the report) = 2  

 
b. Was there a prior hypothesis?  

 Yes = 0  
 No (or not mentioned in the report) = 1  

 
c. Were the secondary variables defined in advance?  

 Yes = 0  

 No (or not mentioned in the report) = 1  

 Not applicable, there was no secondary outcome variable = 0  

 
d. Were all randomized subjects included in the analysis and retained in the treatment arm to which they were initially allocated (“intention-to-

treat analysis”)?  
 Yes = 0 

 No = 4  
 

Total sum of Items 2–9 (internal validity)  
0–1 = Excellent internal validity  

2–4 = Good internal validity  

5–7 = Acceptable internal validity  
8–10 = Uncertain internal validity  

=10 = Uninformative due to flawed internal validity  
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Precision  

Short form answer:  
 Premeditated and sufficient study size (0)  

 Sample size of uncertain adequacy (2)  

 Probably underpowered study (4)  

If uncertain, answer questions under Items 10–11  

 
10. Smallest clinically relevant effect  

a. Was the smallest clinically relevant effect defined?  

 Yes = 0  
 No = 1  

 
b. Was the stated smallest clinically relevant effect reasonable?  

 Yes = 0  

 No = 1  

 Not defined = 0 (scored under 10a)  
 
11. Study power  

a. Were the deliberations behind the sample size decision clearly described?  
 Yes = 0  

 No = 2  

 
b. What was the power to detect a reasonably-sized smallest clinically relevant effect?  

 Not stated because there was a strong and statistically significant effect = 0  

  ≥90% = 0  
 80–89% = 1  

 70–79% = 2  
 <70% = 3  

 Not stated despite a non-significant finding = 4  

Total sum of Items 10–11 (precision)  
0–1 = Premeditated and sufficient study size  

2–3 = Sample size of uncertain adequacy  

=4 = Probably underpowered study  

 
Section B (observational cohort study or controlled clinical trial without randomization)  

External validity  

Short form answer:  

 Clear external validity (0)  
 Probable external validity (1)  

 Uncertain external validity (3)  

 External validity cannot be assessed (5)  

If uncertain, answer questions under Item 1, Otherwise go to Internal validity (after Item 1)  

 
1. Accrual/selection of study subjects  

a. Was the studied exposure well defined (eg, if follow-up of a specified disease, is the definition of the disease acceptable)?  
 Yes = 0  

 No = 2  

 
b. Eligibility/inclusion criteria clearly stated?  

 Yes = 0  

 No = 1  

 
c. Consecutive eligible subjects included?  

 Yes = 0  
 No = 1  

 Not stated = 1  

 
d. Numbers and reasons for non-participation given?  

 Yes = 0  

 No = 1  

 
e. Exclusion criteria clearly stated and acceptable?  

 Yes = 0  
 No = 1  

 
f. Are numbers of excluded persons given by reason (as prescribed in the CONSORT statement)?  

 Yes = 0  

 No = 1  
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Total sum of section 1  
0 = Clear external validity  
1 = Probable external validity  

2–3 = Uncertain external validity  

=4 = External validity cannot be assessed  

 
Internal validity  

Short form answer:  
 Excellent internal validity (0)  

 Good internal validity (1)  

 Acceptable internal validity (2)  
 Uncertain internal validity (4)  

 Uninformative due to flawed internal validity (10)  

If uncertain, answer questions under Items 2-6. Otherwise go to Precision (after Item 6)  

 
2. Exposure assessment  
a. Was the studied exposure satisfactorily measured/recorded?  

 Yes = 0  

 Yes, with minor criticism = 1  
 No = 3  

 
b. Were all in the exposed group really exposed?  

 Yes = 0  

 Yes, probably = 1  

 No, probably not = 2 
 No = 2  

 
c. Were all in the reference category really unexposed?  

 Yes = 0  

 Yes, probably = 1  
 No, probably not = 2  

 No = 2  

 
3. Comparability of groups/selection bias/confounding  

a. Was there an account of the comparability of groups with regard to factors that might conceivably affect the outcome (potential confounding 

factors)? (If only one cohort was studied and compared with the background population or historical controls – was there data to support the 
comparability with the reference category).  

 Yes = 0  

 No = 3  

 
b. Did the investigators consider all important potential confounding factors (potential confounding factors = factors that are independent causes 

of/risk factors for/protective factors against the outcome, AND not a link in the causal chain between the studied exposure and the outcome)?  
 Yes = 0  

 Probably = 1  

 No = 3  
 No data given = 0 (already scored under 3a)  

 
c. Were the relevant confounding factors satisfactorily measured/recorded?  

 Yes = 0  

 Yes, with minor criticism = 1  

 No = 3  

 
d. Were the potential confounding factors unevenly distributed among exposed and/ non-exposed/reference group (confounding arises if factors 

described under 3b are unevenly distributed among exposed and unexposed [ie, linked to the exposure])?  
 Yes = 2  

 No = 0  

 No data given = 0 (already scored under 3a)  

 
e. Were attempts in the analysis to adjust for imbalances between exposure groups with regard to potential confounding factors (eg, through 

restriction, stratified analyses, or multivariate modelling)?  
 Not needed (no important imbalances) = 0  

 Yes = -2 (subtract 2 if you scored 2 under 3d)  

 No, despite a need = 2  
 
4. Evaluation of outcome, ascertainment/detection bias  

a. Was there an acceptable definition of the outcome?  
 Yes = 0  

 No = 3  
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b. Was the outcome clinically relevant? 

 Yes = 0  

 Of questionable relevance = 2  

 Irrelevant, study is deemed uninformative, excluded  

 
c. Were the evaluators of the outcome aware of exposure status of the cohort members?  

 Yes = 1  
 Probably = 1 

 No = 0  

 
d. Was there any reason to believe that there was important ascertainment/ detection bias (eg, exposure linked to smoking, and smoking, in turn, 

linked to higher frequency of health care visits, and thus a more intense surveillance)?  

 Yes = 2  
 No = 0  

 
5. Losses to follow-up  

a. Was there an account of the numbers of subjects who were lost to follow-up?  

 Yes = 0  

 No = 3  

 
b. What proportion was lost to follow-up?  

 <10% = 0  
 10–19% = 1  

 20–29% = 2   

 30–39 = 3  
 ≥40%, study is deemed uninformative, excluded  

 Proportion not stated = 0 (scored under 5a)  
 
6. Analysis  

a. Was the main outcome variable defined in advance and was the conclusion of the study based on the analysis of this variable?  
 Yes = 0 

 No (or not mentioned in the report) = 1  

 
b. Was there a prior hypothesis?  

 Yes = 0  

 No (or not mentioned in the report) = 1  

 
c. Was the statistical method adequate?  

 Yes = 0  
 No = 3  

 

Total sum of Items 2–6 (internal validity)  
0–1= Excellent internal validity  

2–3 = Good internal validity  
4–6 = Acceptable internal validity  

7–9 = Uncertain internal validity  

=10 = Uninformative due to flawed internal validity  

 
Precision  

Short form answer:  
 Premeditated and sufficient study size (0)  

 Sample size of uncertain adequacy (2) 

 Probably underpowered study (4)  

If uncertain, answer questions under Items 7–8  

 
7. Smallest clinically relevant effect  

a. Was the smallest clinically relevant effect defined?  
 Yes = 0  

 No = 1  

 
b. Was the stated smallest clinically relevant effect reasonable?  

 Yes = 0  

 No = 1  
 Not defined = 0 (scored under 10a)  

 
8. Study power  

a. Were the deliberations behind the sample size decision clearly described?  

 Yes = 0 
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 No = 2  

 
b. What was the power to detect a reasonably-sized smallest clinically relevant effect?  

 Not stated because there was a strong and statistically significant effect = 0  

 ≥90% = 0  
 80–89% = 1  

 70–79% = 2  

 <70% = 3  
 Not stated despite a non-significant finding = 4  

 

Total sum of Items 7–8 (precision)  
0–1 = Premeditated and sufficient study size  
2–3 = Sample size of uncertain adequacy  

=4 = Probably underpowered study  

 
Section C (case-control or cross-sectional studies)  

External validity  

Short form answer:  

 Clear external validity (0)  

 Probable external validity (1)  

 Uncertain external validity (3)  
 External validity cannot be assessed (5)  

If uncertain, answer questions under Item 1, Otherwise go to Internal validity (after Item 1) 

 
1. Type of cases studied  

a. Was there an acceptable definition of the outcome (that rendered subjects case/control status)?  
 Yes = 0  

 No = 2  
b. Did the studied cases correspond to cases in the population to which the investigators wished to generalize their findings?  

 Yes = 0  

 Yes, probably = 1  
 No, probably not = 2  

 No, definitely not = 3  
 

Total sum of section 1  

0 = Clear external validity  
1 = Probable external validity  

2–3 = Uncertain external validity  

=4 = External validity cannot be assessed  

 
Internal validity  

Short form answer:  
 Excellent internal validity (0)  

 Good internal validity (1)  

 Acceptable internal validity (2)  
 Uncertain internal validity (4)  

 Uninformative due to flawed internal validity (10)  

If uncertain, answer questions under Items 2–6. Otherwise go to Precision (after Item 6)  

 
2. Study base (NOTE, not relevant to cross-sectional studies; if so, skip 2–3) The study base is defined as the group of people [the “virtual 

cohort”] who – if they developed the outcome condition – would necessarily have become cases in the study.  

a. Was the study base (the “virtual cohort” [a defined source population followed for a defined time period] that generated the cases) well defined 

(geographically, age-wise, gender, other characteristics)?  

 Yes, quite clear (eg, an already established cohort, or definition through an existing, well-functioning population register) = 0  

 Yes, reasonably (eg, hospital-based study with strict catchment areas and no important selections of cases or controls) = 1  
 Yes, probably (eg, hospital-based study without clear catchment areas, and/or inability to rule out some less important selection among cases 

and/or controls; control selection via random digit dialing or through neighbourhood controls whereupon some minor mismatch [for instance 

socioeconomic] between cases and controls might have occurred) = 2  
 No, it is impossible to tell if the cases and controls come from the same study base and if there are important selection mechanisms for either 

of these categories = 4  

 
b. Are the cases representative of all cases in the study base?  

 Yes, they represent all or virtually all new (incident) cases of the outcome that occurred in the study base = 0  

 Yes, although it is difficult to tell if they represent all cases, there is no reason to suspect that they are unrepresentative of all cases in the study 
base = 1  

 Yes, they represent prevalent cases in the study base, but there is no reason to suspect that they are unrepresentative = 1  

 No, there are reasons to suspect that they are unrepresentative of all cases in the study base = 3  
 No, definitely unrepresentative, study is deemed uninformative, excluded  
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c. Do the control subjects come from the very same study base as the cases?  

 Yes, definitely = 0  
 Yes, probably = 1  

 Uncertain = 3  

 Probably not = 4  
 No, definitely not, study is deemed uninformative, excluded  

 
d. Were the control subjects representative of the entire study base?  

 Yes, they were selected randomly from a defined sampling frame (note that stratified random sampling in order to achieve frequency matching 

is acceptable) = 0  

 Yes, probably, but they were selected in some other way = 1  
 Uncertain = 3  

 Probably not = 4  

 No, the probability of being selected as control is linked to the subjects’ exposure status, study is deemed uninformative, excluded  
 
3. Non-participation  

a. Were all eligible cases occurring in the study base identified and enumerated?  
 Yes = 0  

 Yes, probably = 1  

 No = 3  

 
b. What was the participation rate among all eligible cases?  

 ≥90% = 0  
 80–89% = 1  

 70–79% = 2  

 60–69% = 3  
 50–59% = 4  

 <50%, study is deemed uninformative, excluded 
 Proportion not stated, study is deemed uninformative, excluded  

 
c. Was anything done to insure that major selection bias was not introduced through non-participation among cases?  

 Not needed because participation among cases was >80% = 0  

 Participation =80%, but authors provide data about non-participants that seem to rule out important selection bias = –1 (subtract from sum)  

 Participation =80%, and no data is given about non-participants = 0  

 
d. What was the participation rate among all selected controls?  

 ≥90% = 0  
 80–89% = 1  

 70–79% = 2  

 60–69% = 3  
 50–59% = 4  

 <50%, study is deemed uninformative, excluded  

 Proportion not stated, study is deemed uninformative, excluded  

 
e. Was anything done to insure that major selection bias was not introduced through non-participation among controls?  

 Not needed because participation among controls was >80% = 0  
 Participation =80%, but authors provide data about non-participants that seem to rule out important selection bias = –1 (subtract from sum)  

 Participation =80%, and no data is given about non-participants = 0  

 
4. Participation in cross-sectional study (skip if regular case-control study)  

 ≥90% = 0  

 80–89% = 1  
 70–79% = 2  

 60–69% = 3  

 50–59% = 4  
 <50%, study is deemed uninformative, excluded  

 Proportion not stated, study is deemed uninformative, excluded  

 
5. Exposure assessment  

a. How was exposure information collected?  

 From existing databases with data obtained before cases developed outcome = 0  
 Face-to-face or telephone interviews with interviewers blinded to case/control status = 0  

 Face-to-face or telephone interviews where interviewers were aware of case/control status = 1  

 Postal questionnaire = 2  
 Other ways or not stated = 3  

 
b. Use of substitute responders  

 No = 0  

 ≥20% = 1  

 >20% = 3  
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c. Are there good reasons to suspect biased recall (ie, cases remember/report exposures systematically different compared to controls)  

 No = 0  

 No, probably not = 1  

 Uncertain = 2  
 Yes, recall bias likely = 4  

 Yes, high probability of recall bias, study is deemed uninformative, excluded  

 
6. Confounding  

a. Did the investigators consider all important potential confounding factors (potential confounding factors = factors that are independent causes 

of/risk factors for/ protective factors against the outcome, AND not a link in the causal chain between the studied exposure and the outcome)?  
 Yes = 0  

 Probably = 1  

 No = 3  
 No data given = 4  

 
b. Were the relevant confounding factors satisfactorily measured/recorded?  

 Yes = 0  

 Yes, with minor criticism = 1  

 No = 3  

 
c. Were attempts in the study design or analysis to identify and handle confounding factors (eg, through matching, restriction, stratified analyses, 

or multivariate modelling)?  
 Yes, adequately = 0  

 Yes, but not sufficiently = 2  

 No, study is deemed uninformative, excluded  
 
7. Ascertainment/detection bias  

a. Was there any reason to believe that there was important ascertainment/detection bias (eg, exposure linked to smoking, and smoking, in turn, 

linked to higher frequency of health care visits, and thus a more intense surveillance)?  

 Yes = 2 
 No = 0  

 
8. Rare disease assumption  

a. Was the rare disease assumption fulfilled (the outcome affected less than 10% of the population in the study base)?  

 Yes = 0  

 Unknown = 1  
 No or probably not = 3 (effects are likely exaggerated!)  

 
9. Analysis  

a. Was there a prior hypothesis?  

 Yes = 0  

 No (or not mentioned in the report) = 1  

 
b. Was the statistical method adequate?  

 Yes = 0  
 No = 3  

 

Total sum of Items 2–9 (internal validity) – CASE-CONTROL STUDY:  
0–2= Excellent internal validity  

3–4 = Good internal validity  
5–7 = Acceptable internal validity  

8–10 = Uncertain internal validity  

=11 = Uninformative due to flawed internal validity  

Total sum of Items 2–9 (internal validity) – CROSS-SECTIONAL STUDY:  

0–1= Excellent internal validity  
2–3 = Good internal validity  

4–5 = Acceptable internal validity  

6–8 = Uncertain internal validity  

=9 = Uninformative due to flawed internal validity  

 
Precision  

Short form answer:  
 Premeditated and sufficient study size (0)  

 Sample size of uncertain adequacy (2)  
 Probably underpowered study (4) 

If uncertain, answer questions under Items 10–11  

 
10. Smallest clinically relevant effect  
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a. Was the smallest clinically relevant effect defined?  

 Yes = 0  
 No = 1  

 
b. Was the stated smallest clinically relevant effect reasonable?  

 Yes = 0  

 No = 1  

 Not defined = 0 (scored under 10a)  

 
11. Study power  

a. Were the deliberations behind the sample size decision clearly described?  
 Yes = 0  

 No = 2  

 
b. What was the power to detect a reasonably-sized smallest clinically relevant effect?  

 Not stated because there was a strong and statistically significant effect = 0  

 ≥90% = 0  
 80–89% = 1  

 70–79% = 2  

 <70% = 3  
 Not stated despite a non-significant finding = 4  

 

Total sum of Items 10–11 (precision)  
0–1 = Premeditated and sufficient study size  
2–3 = Sample size of uncertain adequacy  

=4 = Probably underpowered study
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Författare Titel, år, land Syfte Metod Deltagare (Bortfall) Resultat Kvalitet 

Doering, S., 

Katzlberger, F., 
Rumpold, G., 

Roessler, S., 

Hofstoetter, B., 
Schatz, D. S., 

Behensky, H., 

Krismer, M., Luz, 
G., Innerhofer, P., 

Benzer, H., Saria, 

A. & Schuessler, G. 
 

Videotape Preperation of 

Patients Before Hip 
Replacement Surgery 

Reduces Stress, 2000, 

Österrike 

 

Syftet är att undersöka 

om preoperativ ångest 
och stress hos 

patienter som skulle 

göra total 
höftrekonstruktionsope

ration kunde minskas 

med hjälp av att 
patienten får se en 

video som 

förberedelse.  
 

Deltagarna randomiserades in i 

antingen experimentgruppen som 
skulle få se en 12 minuters video samt 

en kontrollgrupp som fick den vanliga 

preoperativa vården. Ångest mättes 
med genom STAI. Smärta, hormoner 

och fysiska parametrar mättes också.  

 

100 deltagare som 

bestod av 38 kvinnor 
och 62 män. Alla 

deltagare hade 

coxartros och skulle 
genomgå en 

höftoperation. 

(0). 

Båda grupper hade samma nivå av 

ångest vid första mättningen. På 
dagen för operationen visade 

experimentgruppen ingen signifikant 

skillnad mot tidigare men 
kontrollgruppen ökade sin ångest på 

operationsdagen. Hos 

experimentgruppen minskade även 
kortisolhalterna vilket tyder på en 

minskad stress. Ingen skillnad vad 

gäller adrenalin och noradrenalin 
mellan grupperna. 

God 

 

Giraudet-Le 

Quintrec, J-S., 
Coste, J., Vastel, L., 

Pacault, V., Jeanne, 

L., Lamas, J-P., 
Kerboull, L., 

Fougeray, M., 

Conseiller, C., 
Kahan, A. & 

Courpied, J-P.  

 

Positive Effect of Patient 

Education for Hip 
Surgery: A Randomized 

Trial, 2013, Frankrike 

 

Syftet är att jämföra 

muntlig information 
från ett 

multidisciplinärt team 

och skriftlig 
information med 

normal muntlig och 

skriftlig information 
om det påverkar 

preoperativ och 

postoperativ ångest 
hos patienter som skall 

genomgå fullständig 

höftledsprotes. 

RCT studie. Experimentgruppen fick 

träffa ett multidisciplinärt team 
bestående av en reumatolog, 

fysioterapeut, ortopedkirurg, 

anestesiolog och psykolog, 2 till 6 
veckor innan operationen för att få 

information om hela sjukhusvistelsen. 

Kontrollgruppen fick endast träffa 
kirurg och anestesiolog. Båda 

grupperna fick även skriftlig 

information. Ångest mättes genom 
STAI vid ankomst till sjukhuset, 

dagen innan operationen och 1-7 

dagar efter operationen.  

100 deltagare vara 44 

män och 56 kvinnor. 
48 deltagare i 

experimentgruppen 

och 52 i 
kontrollgruppen. 1 

deltagare i 

kontrollgruppen 
slutförde inte studien. 

(1). 

 

Experimentgruppen visade på en 

signifikant lägre ångest inför 
operationen men fanns ingen 

signifikans efter operationen. 

Dessutom upplevde 
experimentgruppen lägre smärta både 

innan och efter operationen och så var 

de tidigare uppegående efter 
operationen. 

 

God 

Granziera, E., 

Guglieri, I., Del 

Bianco, P., 
Capovilla, E., Dona, 

B., Ciccarese, A.A., 

Kilmartin, D., 
Manfredi, V. & De 

Salvo, G.L. 

 

A multidisciplinary 

approach to improve 

preoperative 
understanding and 

reduce anxiety. 2013, 

Italien 
 

Att testa om en 

multidisiplinärt 

tillvägagångssätt med 
hjälp av en psykolog 

med inriktning mot 

onkologi kunde 
minska ångest och 

förbättra hur 

patienterna tar till sig 
information vid mötet 

med anestesiolog. 

 

Deltagarna randomiserades in i två 

grupper. Alla fick bedöma sin ångest 

med hjälp av STAI. Kontrollgruppen 
fick sedan vanlig information från 

anestesiologen och 

experimentgruppen hade först ett 
samtal med en psykolog, som gjorde 

en bedömning av patienten. 

Psykologen pratade sedan med 
anestesiologen så att informationen 

och sättet informationen ges kunde 

anpassas efter patienten. Båda 
grupperna gjorde ytterligare en 

bedömning av ångesten efter 

informationssamtalet.  

251 kvinnor mellan 

18-70 år som skulle 

opereras för 
bröstcancer. 

(17) 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna innan studien och 

deras ångest bedömdes likvärdigt. 
Efter anestesiologsamtalet fanns det 

ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande ångest men båda 
gruppernas ångest minskade 

signifikant. Av de som hade hög 

ångestnivå vid första mätningen sjönk 
dock nivån mer hos de som fick träffa 

både psykolog och anestesiolog än 

hos de som bara träffade en 
anestesiolog.   

 

Medel 

Jlala, H.A., French, 
J.L., Foxall, G.L., 

Hardman, J.G. & 

Bedforth, N.M. 
 

Effect of preoperative 
multimedia information 

on perioperative anxiety 

in patients undergoing 
procedures under 

regional anaesthesia. 

2010, Storbritanien. 

Att se vilken effekt en 
informationsfilm som 

förklarar 

operationsförloppet, 
från preoperativt till 

postoperativt, har på 

ångest hos patienter 
som ska genomgå en 

Deltagarna randomiserades in i två 
grupper. Alla genomgick en 

bedömning av sin oro enligt STAI och 

VAS. Sedan fick experimentgruppen 
se på informationsfilmen och deras 

oro bedömdes igen. Både 

experimentgruppen och 
kontrollgruppen bedömdes igen på 

110 personer mellan 
18-80år gamla som 

skulle genomgå 

planerad kirurgi under 
regionalanestesi. 

(0) 

 

Båda grupperna hade likvärdiga 
ångestpoäng i början av studien. De 

som fick se informationsfilmen hade 

signifikant lägre ångestpoäng innan 
operationen än kontrollgruppen. 

 

God 
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 operation med regional 

anestesi. 

operationsdagen, både innan och efter 

operationen. 

Lin, L-Y & Wang, 
R-H 

 

Abdominal surgery, pain 
anxiety: preoperative 

nursing intervention, 

2005, Taiwan 
 

Undersöka effekterna 
av 

sjuksköterskeinterventi

on angående smärta 
för patienters 

preoperativa ångest, 

smärtattityd och 
postoperativsmärta hos 

patienter som skall 

genomgå 
bukoperation.  

 

Deltagare randomiserades i en 
experiment grupp och en kontroll 

grupp. Experimentgruppen fick träffa 

en sjuksköterska som gick igenom 
smärta, bla hur det kan upplevas och 

strategier att hantera smärtan. Alla 

deltagare fick fylla i ett frågeformulär 
innan och efter operationen där allmän 

information, ångest och smärtattityder 

för att bedöma effekterna av 
interventionen.   

 

62 deltagar. 35 män 
och 27 kvinnor. Alla 

skulle genomgå någon 

sorts bukoperation. 
(0). 

 

Studien visade på att ångesten vid 
ankomst var lika mellan grupperna. 

Inför operationen visade det sig att de 

som träffat sjuksköterskan hade lägre 
ångest än kontrollgruppen som hade 

liknande nivå av ångest som vid 

ankomst. Sjuksköterskeintervention 
har en signifikant påverkan på 

preoperativ ångest. Det har dessutom 

en signifikant påverkan på 
smärtattityderna hos 

experimentgruppen. Smärtskattningen 

hos experimentgruppen var dessutom 
lägre postoperativt än hos kontroll 

gruppen. Dessutom mobiliserade de 

sig snabbare men sjukhusvistelsen var 
lika lång för både kontrollgruppen och 

experimentgruppen. 

God 

Sadati, L., Pazouki, 
A., Mehdizadeh, A., 

Shoar, S., 

Tamannaie, Z. & 
Chaichian, S 

 

Effect of preoperative 
nursing visit on 

preoperative anxiety and 

postoperative 
complications in 

candidates for 

laparoscopic 
cholecystectomy: a 

randomized clinical trial, 

2013, Iran 
 

Studera effekterna på 
patienters preoperativa 

ångest och 

postoperativa 
komplikationer av att 

få träffa en 

sjuksköterska inför 
operation för patienter 

som skall genomgå 

laparaskopisk 
cholecystektomi.  

 

Två lika stora randomiserade grupper 
där en grupp fick träffa en 

sjuksköterska dagen innan 

operationen. Då fick patienten 
information om vad som händer inför 

operationen, hur operationen går till 

och det postoperativa förloppet. 
Patienten fick även möjlighet att ställa 

frågor. Ångest bedömdes utifrån 

STAI. 

100 deltagare, bara 
kvinnor. Alla skulle 

genomgå en 

cholecystektomi. (0). 
 

STAI värdet för både kontroll gruppen 
och experiment gruppen låg på samma 

nivå vid ankomst till avdelningen. Vid 

ankomst till operationen låg 
experiment gruppen som fått träffa en 

sjuksköterska på ett lägre STAI värde 

än kontrollgruppen. Alltså får de som 
träffar en sjuksköterska lägre 

preoperativ ångest. 

Experimentgruppen hade också lägre 
postoperativa problem med 

illamående och kräkningar samt 

mindre postoperativ smärta och 
snabbare återhämtning. 

God 

Tou, S., Tou, W., 

Mah, D., 
Karatassas, A. & 

Hewett, P. 

 

Effect of preoperative 

two-dimensional 
animation information 

on perioperative anxiety 

and knowledge retention 
in patients undergoing 

bowel surgery: a 

randomized pilot study. 
2013, Australien 

Att ta reda på om en 

tvådimensionell 
animerad 

informationsvideo 

kunde minska ångest 
samt öka förståelsen 

för ingreppet hos 

patienter som ska 
genomgå 

tarmresektion. 

 

Deltagarna randomiserades in i två 

grupper. Alla fick bedöma sin ångest 
med hjälp av STAI och VAS. 

Experimentgruppen fick se 

informationsfilmen för att sedan 
genomföra ångestbedömningen igen. 

Båda grupperna gjorde sedan 

bedömning strax innan och igen efter 
operationen. Efter utskrivningen fick 

experimentgruppen ge feedback på 

informationsfilmen. 

31 patienter från 18 år 

och uppåt som skulle 
genomgå någon form 

av tarmresektion. 

(0) 
 

Båda gruppernas ångest bedömdes 

likvärdiga vid första mätningen. Efter 
att experimentgruppen hade sett 

informationsfilmen sjönk deras 

ångestnivå. Strax innan operationen 
var det ingen skillnad i oro mellan de 

båda grupperna men innan hemgång 

hade experimentgruppen lägre 
ångestnivå än kontrollgruppen. De 

flesta i experimentgruppen tyckte att 

det var ett bra sätt att få information 
på och att filmen var till hjälp för att 

ta till sig informationen. 

Medel 

Bringman, H., 

Giesecke, K., 
Thörne, A. & 

Relaxing music as pre-

medication before 
surgery: a randomised 

Syftet är att undersöka 

om avslappnande 
musik kan ha en större 

Deltagarna randomiserades in i 

antingen en musikgrupp eller en 
midazolamgrupp. Båda grupperna fick 

336 varav 138 män 

och 198 kvinnor. 272 
hade tidigare 

Det var ingen skillnad i initial 

ångestnivå. Båda grupperna visade på 
en minskning i ångest, men 

Medel 
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Bringman, S. 

 

controlled trial, 2009, 

Sverige 

 

ångestdämpande effekt 

än en standard dos 
midazolam. 

 

fylla i STAI formulär för att mäta 

ångest och blodtryck och puls mättes 
också både innan och efter 

interventionen. Musikgruppen fick 

välja mellan 6 olika CD-skivor som 
alla innehöll 80min musik. 

Midazolamgruppen fick antingen 

0,1mg/kg kroppsvikt eller 0,05mg/kg 
kroppsvikt beroende på ålder och 

ASA-klassificering. 

opererats. (9) musikgruppen visade på en kraftigare 

minskning av ångest än vad 
midazolamgruppen gjorde. Pulsen 

minskade mer hos musikgruppen 

medan det systoliska blodtrycket 
minskade mer hos 

midazolamgruppen. 

Cooke, M., 

Chaboyer, W., 
Schluter, P. & 

Hiratos, M. 

The effect of music on 

preoperative anxiety in 
day surgery, 2005, 

Australien 

Syftet är att undersöka 

om patienter som 
lyssnar på musik under 

deras preoperativa 

väntan får lägre nivåer 
av ångest än patienter 

som får standard vård. 

RCT studie, en experimentgrupp, en 

placebogrupp och en kontrollgrupp 
alla med 60 deltagare och hälften män 

hälften kvinnor. Efter 

ankomstsamtalet, där ångest också 
mättes genom STAI, fick 

experimentgruppen och 

placebogruppen en CD spelare och 
fick lyssna i 30min. Efter det gjorde 

alla en ny STAI mätning. 

180 deltagare med 90 

män och 90 kvinnor. 
(0) 

Signifikant skillnad mellan 

experimentgruppen och 
placebo/kontrollgruppen i 

efterinterventionsmättningen av 

ångest. Att lyssna på musik minskar 
alltså ångesten men genre spelar ingen 

signifikant roll. Det framgick också av 

studien att förändringarna i ångest 
berodde på utgångsångesten. 

God 

Lee, K-C., Chao, Y-
H., Yiin, J-J., 

Hsieh, H-Y., Dai, 

W-J. & Chao, Y-F. 

Evidence That Music 
Listening Reduces 

Preoperative Patients' 

Anxiety, 2012, Taiwan 

Syftet med denna 
studie var att 

undersöka om det är 

möjligt att använda 
hjärtfrekvensvariabilit

et (HRV) för 

utvärdering av 
effekterna på ångest 

hos patienter i väntrum 

till operation när de 
lyssnar på musik samt 

att jämföra objektiva 

HRV mätningar med 
subjektiva VAS som 

bedömningsmått. 

RCT. Deltagarna randomiserades 
utifrån födelsedatum. En 

experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen 
fick lyssna på en av fem olika 

musikalternativ i 10min. 

Kontrollgruppen fick ligga stilla i 
10min. Mättningar av ångest med 

VAS och mätning av HRV med en 

CheckMyHeart gjordes före och efter 
interventionen. 

161 deltagare började 
studien men endast 

140 fullföljde hela 

processen. (21). 

I experimentgruppen minskade 
ångesten signifikant efter att ha 

lyssnat på musik i 10 min. I 

kontrollgruppen var ångesten den 
samma. Dessutom var minskningen i 

hjärtfrekvens större hos 

experimentgruppen än hos 
kontrollgruppen. 

Medel 

Ni, C-H., Tsai, W-
H., Lee, L-M,. Kao, 

C-C. & Chen, Y-C. 

Minimising preopertaive 
anxiety with music for 

day surgery patients - a 

randomised clinical trail, 
2012, Taiwan 

Syftet med studien var 
att undersöka 

effektiviteten hos 

musikintervention för 
att minska preoperativ 

ångest hos patienter 

som skall genomgå 
planerad kirurgi mätt 

med State-Trait 

Anxiety Inventory 
(STAI). Även bedöma 

effekten av musik på 

fysiologiska 
parametrar för ångest 

inkluderat puls och 

Randomiserad kontroll studie. Alla 
som uppfyllde inklusionskriterierna 

blev randomiserad in i antingen 

experimentgruppen eller 
kontrollgruppen. Experimentgruppen 

fick välja mellan ett antal låtar och 

lyssna på i 20 min medan 
kontrollgruppen fick slappna av i 

väntrummet. Ångest mättes med STAI 

både innan interventionen och efter, 
dessutom mättes även puls och 

blodtryck innan och efter 

interventionen. 

174 deltagare varav 
112 kvinnor och 62 

män. (2) 

 

Minskning av ångest sågs i båda 
grupperna men en signifikant 

kraftigare minskning sågs hos de som 

fått lyssna på musik. Man såg även en 
minskning i fysiologiska parametrar 

hos båda grupper dock endast en 

signifikant skillnad i systoliskt 
blodtryck i kontrollgrupens favör.  

 

God 
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systoliskt och 

diastoliskt blodtryck. 

Padmanabhan, R., 
Hildreth, A. J. & 

Laws, D. 

 

A prospective, 
randomised, controlled 

study examining binaural 

beat audio and pre-
operative anxiety in 

patients undergoing 

general anaesthesia for 
day case surgery, 2005, 

Storbritanien 

Undersöka effekten av 
binaural rytm på akut 

preoperativ ångest som 

uppmätts med State-
Trait Anxiety 

Inventory (STAI) 

självbedömningsformu
lär. 

 

Prospektiv randomiserad kontroll 
studie. Uppdelade i tre grupper. En 

binural musik grupp 

(experimentgrupp), en vanlig musik 
grupp (placebogrupp) och en 

kontrollgrupp. De som lyssnade på 

musik fick lyssna i 30min. Ångest 
mättes innan och efter interventionen. 

108 deltagare. (4). Resultatet visade att alla grupper hade 
minskat i ångest men 

experimentgruppen hade minskat mest 

och efter det placebogruppen. De fann 
även att vissa deltagare hade ökat sin 

ångest, här var det flest i 

kontrollgruppen och färst i 
experimentgruppen. 

Medel 

Thompson, M., 
Moe, K. & Lewis, 

C. P. 

 

The effects of music on 
diminishing anxiety 

among preoperative 

patients, 2014, USA 

Syftet är att undersöka 
effekterna av musik 

vad gäller minskning 

av preoperative ångest 
hos patienter. 

 

Quasi-experimentell studie med ett 
bekvämlighetsurval. Deltagarna 

delades in i en experimentgrupp som 

fick lyssna på musik och en 
kontrollgrupp som fick standard vård. 

Ångest bedömdes med en VAS-skala. 

Ångest bedömdes när de anlände och 
efter att de fått lyssna på musik. De i 

kontrollgruppen fick skatta sin ångest 

ca 1h före och 15min före 
operationen. 

137 deltagare varav 
107 kvinnor och 30 

män. (0). 

 

Det var ingen signifikant skillnad i 
ångest initialt. De som fick lyssna på 

musik hade en liten minskning av 

ångest. Dessutom visade det att de 
som hade en hög ångestnivå innan 

hade störst minskning efter 

interventionen. 
 

God 

Wang, S-M., 

Kulkarni, L., Dolev, 

J. & Kain, Z. N. 

Music and Preoperative 

Anxiety: A Randomized, 

Controlled Study, 2002, 
USA 

Syftet är att undersöka 

effekter av preoperativ 

musik vid preoperativ 
ångest. 

 

RCT. En experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick 

lyssna på vittljud eller inget alls och 
experimentgruppen fick lyssna på 

valfri musik. Ångest mättes med hjälp 
av STAI-formulär. Dessutom mättes 

fysiologiska parametrar som relateras 

till ångest och stress, som blodtryck 
och puls samt neuroendokrina 

substanser som kortisol, adrenalin och 

noradrenalin. 

93 deltagare 39 män 

och 54 kvinnor. (0) 

 

De fann att patienter som lyssnar på 

musik inför operationen får en 

minskad preoperativ ångest som 
uppmättes med STAI. Dock visade 

det inte på någon effekt vad gäller de 
fysiologiska parametrarna som är 

relaterade till ångest och stress.  

 

Medel 

Kimberger, O., 
Illievich, U. & 

Lenhardt, R. 

The effect of skin 
surface warming on pre-

operateve anxiety in 

neurosurgery patients. 
2007, Österrike  

 

Att ta reda på om 
preoperativ värmning 

kan reducera 

preoperativ ångest lika 
effektivt som en 

intravenös dos 

midazolam och även 
att se om en 

kombination utav 

dessa kan reducera 
ångesten bättre.  

 

Deltagarna randomiserades in i fyra 
grupper. En kontrollgrupp som fick 

placeboläkemedel och en vanlig filt, 

en grupp som fick midazolam och en 
vanlig filt, en grupp som fick 

placeboläkemedel och en värmeenhet 

som värmde patienterna och en grupp 
med kombinerat midazolam och 

värmare. Patienterna bedömdes 

mellan 30-45 minuter innan operation 
och igen precis innan anestesin 

påbörjades. Oro mättes med hjälp av 

STAI och VAS, deras värmekomfort 
bedömdes genom att använda en 

VAS-skala och deras blodtryck och 

puls mättes också.  

80 patienter mellan 18 
och 75 år som skulle 

genomgå 

neurokirurgiska 
ingrepp. 

(0) 

Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna vid första 

mätningen. De kom fram till att värme 

kombinerat med midazolam i 
jämförelse med bara midazolam inte 

hade någon signifikant större effekt på 

att minska den preoperativa ångesten. 
Däremot så ökade värmekomforten 

hos de som hade värmare.  

 

God 

Wagner, D., Byrne, Effects of comfort Att bedöma effekten Deltagarna randomiserades in i två 126 personer från 18 Det fanns ingen signifikant skillnad God 
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M. & Kolcaba, K. 

 

warming on preoperative 

patients. 2006, USA 
 

av en 

patientkontrollerad 
värmefilt mot en filt 

som legat i ett 

värmeskåp med 
avseende på ångest 

och värmekomfort hos 

patienter som skulle 
genomgå kirurgi.  

 

grupper. Alla fick bedöma sin 

värmekomfort med hjälp av en VAS-
skala och the thermal comfort 

inventory (TCI) samt sin ångest med 

en VAS-skala. De i 
experimentgruppen fick en värmefilt 

som de själva kunde kontrollera 

temperaturen med och 
kontrollgruppen fick be om en filt 

som legat i värmeskåp om de ville ha 

vilket var standard på sjukhuset. 
Sedan bedömdes de igen innan de 

åkte in på operationssalen. 

år och uppåt som 

skulle genomgå 
kirurgi. 

(8) 

 

mellan grupperna. Experimentgruppen 

var mer nöjda med sin värmekomfort 
och deras ångestnivå minskade 

signifikant. Kontrollgruppen hade 

ingen signifikant förändring i varken 
ångest eller värmekomfort. 

 

Wen, R.J., Leslie, 

K. & Rajendra, P. 

Pre-operative forced-air 

warming as a method of 
anxiolysis. 2009, 

Australien 

Att ta reda på om 

uppvärmning med 
hjälp av en 

värmeenhet är lika 

effektivt som 
midazolam intravenöst 

för att minska 

preoperativ ångest.  

Deltagarna randomiserades in i fyra 

grupper. En grupp som fick en vanlig 
filt och placeboläkemedel, en grupp 

som hade en värmeenhet som blåste 

varmluft och placeboläkemedel, en 
grupp som fick en vanlig filt och 

midazolam samt en grupp som fick en 

kombination av värmare och 
midazolam. Ångestnivå och hur 

behaglig de upplevde temperaturen 

mättes före och efter interventionen. 
Ångesten mättes med STAI och VAS 

och för att bedöma temperaturen 
användes VAS. 

120 patienter mellan 

18 - 70 år som skulle 
genomgå elektiv 

kirurgi i generell 

anestesi. 
(0) 

 

Det var ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i början av studien. 
De kom fram till att midazolam 

kombinerat med värmare inte hade 

någon större effekt för att minska 
ångesten än enbart midazolam. Enbart 

värmare hade inte heller någon effekt 

på ångest. Däremot upplevde de som 
hade värmare temperaturen som 

behagligare. 

 

God 

Agarwal, A., 

Ranjan, R., Dhiraaj, 

S., Lakra, A., 
Kumar, M. & 

Singh, U. 

Acupressure for 

prevention of pre-

operative anxiety: a 
prospective, randomised, 

placebo controlled study. 

2005, Indien 

Att utvärdera effekten 

av akupressur på 

preoperativ ångest hos 
patienter som ska 

genomgå elektiv 

kirurgi.  
 

Patienterna randomiserades in i två 

grupper. En experimentgrupp som 

fick akupressur i 10 minuter och en 
kontrollgrupp som fick 

placeboakupressur lika länge på 

operationsdagen. Patienternas ångest 
bedömdes i början på studien, efter 10 

minuter när akupressuren upphörde 

och 30 minuter efter interventionens 
slut. Ångesten skattades med hjälp av 

en VAS-skala.  

76 patienter mellan 

18-50 år som skulle 

genomgå selektiv 
kirurgi. 

(0) 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i början av studien. 

Båda gruppernas ångestnivå sjönk 
signifikant efter akupressurens slut 

men experimentgruppens nivå sjönk 

signifikant mer. Dock hade båda 
gruppernas nivåer återgått till samma 

nivå som innan interventionen efter 30 

minuter.  
 

Medel 

Valiee, S., 
Bassampour, S.S., 

Nasrabadi, A.N. & 

Pouresmaeli, Z. 
 

Effect of acupressure on 
preoperative anxiety: A 

clinical trial. 2012, Iran 

Att ta reda på vilken 
effekt akupressur har 

på ångest och 

vitalparametrar hos 
patienter som ska 

genomgå bukkirurgi.  

 

Deltagarna randomiserades in i två 
grupper. En grupp som fick riktig 

akupressur och en grupp som fick 

placeboakupressur, alltså tryck på 
punkter som inte ska ha någon 

akupressureffekt. En timme innan 

operationen började mättes 
vitalparametrar (blodtryck, 

andningsfrekvens och puls) samt 

deras ångest. Sedan genomgick de 
båda grupperna akupressur eller 

placebo under tio minuter vartefter 

70 patienter som 
skulle genomgå 

bukkirurgi. 

(0) 
 

Det var inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna innan 

interventionen påbörjades. Båda 

grupperna sänkte både 
vitalparametrarna och ångestnivån 

efter interventionen men 

experimentgruppens nivåer sjönk 
signifikant mer.  

 

God 
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nya mätningar av vitalparametrar och 

ångest gjordes. 

Acar, V. H., Cuvaş, 
Ö., Ceyhan, A. & 

Dikmen, B. 

Acupuncture on Yintang 
point decreases 

preoperative anxiety. 

2012, Turkiet 
 

Att testa antagandet att 
öronakupunktur kan 

minska preoperativ 

ångest hos vuxna 
patienter. 

Patienterna randomiserades in i två 
grupper. En grupp som fick 

akupunktur och en grupp som fick 

placeboakupunktur, det vill säga 
akupunktur på punkter som inte har 

terapeutisk effekt. Ångesten 

bedömdes med hjälp av STAI innan  
och efter interventionen. 

Sederingsnivån mättes med en 

bispectral index-elektrod innan 
interventionen och sedan en gång 

varannan minut i 20 minuter.  

52 patienter mellan 18 
och 65 år som skulle 

genomgå kirurgi under 

generell eller regional 
anestesi. 

(0) 

 

Det fanns ingen skillnad mellan 
grupperna innan interventionen 

började. Bis-nivån sjönk hos 

experimentgruppen vid andra 
mätningen och höll sig sedan 

signifikant lägre medan 

kontrollgruppens nivå inte 
förändrades. STAI sjönk också 

signifikant hos experimentgruppen 

efter mätningen medan 
kontrollgruppen inte visade på någon 

markant skillnad.  

God 

Gioia, L., Cabrini, 
L., Gemma, M., 

Fiori, R., Fasce, F., 

Bolognesi, G., 
Spinelli, A. & 

Beretta, L. 

 

Sedative effect of 
acupuncture during 

cataract surgery: 

Prospective randomized 
double-blind study, 

2006, Italien 

 

Syftet är att undersöka 
effekterna av 

akupunktur för att 

minska ångest hos 
patienter som skall 

genomgå 

ögonoperation med 
lokalbedövning. 

 

Deltagarna randomiserades in i tre 
grupper. En experimentgrupp, en 

placebogrupp och en kontrollgrupp. 

Experimentgruppen fick akupunktur, 
placebogruppen fick akupunkturnålar 

på andra ställen, och kontrollgruppen 

fick ligga i ett rum i 20 min. Ångest 
mättes med hjälp av VAS både innan 

och efter interventionen och sedan 

även efter operationen. Blodtryck, 
puls och saturation mättes under 

operationen.  

75 deltagare. (0). 
 

Vid grundmätningen låg 
experimentgruppen högst i ångest och 

placebogruppen lägst. Efter 

interventionen hade 
experimentgruppen lägst ångest och 

kontrollgruppen högst. 

Kontrollgruppens ångest hade 
dessutom ökat lite, medan 

placebogruppen låg ungefär på samma 

nivå. Vad gäller blodtryck låg 
kontrollgruppen lägst under hela 

operationen medan både 

experimentgruppen och 
placebogruppen varierade, puls och 

saturation låg lika mellan grupperna 

under hela operationen.  

Medel 

Braden, R., 

Reichow, S. & 

Halm, M. A. 

The Use of the Essential 

Oil Lavandin to Reduce 

Preoperative Anxiety in 
Surgical Patients, 2009, 

USA 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

effekterna av lavandin, 
en Lavendelhybrid, på 

ångest hos 

preoperativa patienter. 
 

RCT med ett bekvämlighetsurval. 

Deltagarna randomiserades in i tre 

olika grupper, en experimentgrupp, en 
placebogrupp och en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen fick standardvård. 

Experimentgruppen fick standardvård 
och fick lukta på lavandinolja och fick 

lavandinolja applicerat på ett 

hudområde som handleden eller 
fotleden. Placebogruppen fick 

standardvård men fick jojobaolja 

istället för lavandinolja. Ångest mättes 
med en VAS-skala vid inskrivning 

och vid transport till operationen. 

Oljorna vara märkta med A eller B för 
att blinda deltagarna. 

150 deltagare, hälften 

kvinnor hälften män. 

Alla skulle genomgå 
någon sorts kirurgi. (0) 

 

De fann att lavandinolja minskar 

ångest väl inför operation. De fann 

även att jojobaolja (placebo) 
fungerade bra vad gäller att minska 

ångest inför operation dock inte lika 

mycket som lavandinoljan.  Dessutom 
var det främst män i placebogruppen 

som hade minskat i ångest.  

 

God 

Sears, S. R., Bolton, 

S. & Bell, K. L. 

Evaluation of "Steps to 

Surgical Success" 
(STEPS) - A Holistic 

Perioperative Medicine 

Syftet med studien var 

att undersöka hur ett 
helhetsprogram (Steps 

to Surgical Success) 

Alla deltagare fick en CD med mental 

guidening, en ögonkudde med eller 
utan lavender doft, en inhalator med 

valfri doft, en mapp med information 

111 deltagare 36 män 

och 75 kvinnor. Alla 
genomförde första och 

andra mätningen, men 

De patienter som deltog i healing 

therapy sessionen visade på en 
signifikant minskning av sin ångest. 

De visade även på att ha minskat sin 

God 
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Program to Manage Pain 

and Anxiety Related to 
Surgery, 2013, USA 

hjälpte patienter att 

hantera smärta och 
ångest som är kopplad 

till operationen. 

angående programmet och en healing 

touch session. Alla fick möjlighet att 
testa på och lära sig att använda dessa 

hjälpmedel under en healing therapy 

session som varade en timme. Ångest 
mättes med hjälp av STAI vid 

inskrivning och efter att de fått delta i 

healing therapy sessionen. Smärta 
mättes med en numeriskskala från 0 

till 10 vid samma tillfälle som ångest. 

Dessutom fick alla deltagare efter 
operationen ett frågeformulär att fylla 

i om hur de upplevt studien och hur 

det påverkat deras ångest och 

sjukhusupplevelse. Patienterna 

uppmanades att använda sig av de 

olika hjälpmedlen under hela 
vårdtiden. 

det var endast 72 

patienter som svarade 
på frågeformuläret 

som gas ut efter 

operationen. (39). 
 

upplevda smärta. De som inte hade 

deltagit i sessionen hade inte visat på 
någon signifikant skillnad i varken 

ångest eller smärta, men de var också 

de som hade lägst ångest till att börja 
med. Kvinnor uppmätte en högre 

initial ångest än män, men efter 

sessionen var det ingen signifikant 
skillnad mellan könen. 

 

 

 


