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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En stor andel av patienter upplever ångest och oro preoperativ. Oro och ångest 

inför operationen kan leda till ett lidande för patienterna i form av den direkta fysiologiska 

och psykologiska responsen. Preoperativ ångest korrelerar även med förlängd sjukhusvistelse, 

ökad postoperativ smärta och försämrat immunförsvar. Anestesisjuksköterskan har till uppgift 

att förebygga komplikationer och förmedla trygghet. 

Syfte: Att identifiera vilka metoder och omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå för att minska 

oro och ångest inför operation.  

Metod: Litteraturgenomgång med systematisk ansats och en narrativ sammanvägning.  

Huvudresultat: De metoder och omvårdnadsåtgärder som visades kunna minska oro och 

ångest inför operation resulterade i tre kategorier. Information som preoperativ behandling, 

innefattade nio studier som omfattade muntlig information, videoutbildning och broschyrer i 

syfte att minska ångest. Musik som preoperativ lindring av oro och ångest med nio 

inkluderade studier innebar interventioner med olika typer av musik och dess effekt.  

Alternativa omvårdnadshandlingar innehöll studier rörande akupressur, värme, aromaterapi 

och massage och om dessa interventioner har effekt. Majoriteten av studierna visar en effekt 

av interventionen i form av subjektiv lindring av ångest. Fysiologisk respons på 

interventionerna har inte visat någon konsensus mellan studierna. 

Slutsats: Ett flertal olika icke-farmakologiska behandlingar har visat sig minska patienters 

oro och ångest inför operation. Information och musikterapi är kliniskt tillämpbara 

behandlingar och kan gynna både patienter och samhället. 
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ABSTRACT 

Background: Many patients in the preoperative setting experience anxiety. It´s common to 

use anxiolytic drugs in the clinical setting to reduce this anxiety even though the effect of 

these drugs are debatable. Preoperative anxiety can cause the patient suffering because of the 

direct psychological and physiological response. Preoperative anxiety is correlated with 

extended hospital stay, increased post-operative pain and a weakened immune system. To 

prevent complications and bring patients a sense of security is a major part of the anesthetic 

nurse profession.  

Aim: To identify methods and nursing interventions to help patients reduce their preoperative 

anxiety.  

Method: Literature review with a narrative analysis.  

Main results: The methods and nursing interventions that were identified resulted in three 

categories. Information as a preoperative treatment which included nine studies with different 

information techniques such as video, brochures and oral-information. Music to prevent 

preoperative anxiety with nine included studies aiming to reduce anxiety with different kinds 

of music. Alternate nursing measures, included seven studies with a range of different 

interventions such as acupressure, massage, aroma-therapy and thermal-therapy. The majority 

of the studies resulted in a reduction of preoperative anxiety. The physiological response to 

the interventions did not lead to a consensus whether it worked or not.  

Conclusion: Numerous non-pharmacological treatments have shown an effect on 

preoperative anxiety. Music therapy, a moderate portion of information, is clinically 

applicable treatments and can benefit both patients and society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Anxiety, preoperative anxiety, anesthesia, anesthesia care, nursing care 



 

5 
 

BAKGRUND 

Det ligger i människans natur att vara orolig och spänd inför situationer som kan upplevas 

som obehagliga, till exempel en operation. Preoperativ oro är en vanlig företeelse och 

korrelerar med ett flertal negativa fenomen, både fysiologiska och psykologiska (1). Studier 

visar att omkring 34-80 % av alla patienter som ska genomgå operation känner oro, ångest 

och stress inför detta (1-4). Faktorer som påverkar graden oro är utbildningsnivå, ålder, 

tidigare upplevd sövning och kön, där kvinnor generellt har en högre nivå av oro och ångest 

inför operation än män (3-4).  

Oro och ångest ter sig lägre hos individer med högre utbildningsnivå och är äldre än 45 år, 

men är bara av ringa betydelse. De som tidigare upplevt sövning är lika oroliga som de som 

genomgår det för första gången (2). De flesta patienters oro inför operation bottnar oftast i en 

upplevelse av förlust av kontroll eller för rädsla av smärta och obehag, osäkerhet kring 

resultatet av genomgången operation, att hamna i en beroendeställning och sövningen i sig 

(5). Ovisshet om framtiden leder även detta till ångest och medför ett stort lidande (6). Även 

miljön på operationsavdelningen och personalen kan upplevas som stressande moment och 

öka oron för patienten (7).  

En annan faktor som ger ökad preoperativ ångest är dagkirurgiska ingrepp, vilket innebär att 

patienterna förbereder sig hemma inför operation och sedan anländer till sjukhuset och skrivs 

ut samma dag som ingreppet utförs. Dessa patienter har en ökad ångest i jämförelse med 

patienter inom slutenvård som ska opereras(1,8). Majoriteten av de kirurgiska ingrepp som 

utförs dagligen på operationsavdelningar är dagkirurgiska ingrepp (9). Fördelar med 

dagkirurgiska ingrepp innefattar den ekonomiska aspekten då det är billigare för samhället då 

ingen extra sängplats behövs inom slutenvården. Förutom den ekonomiska vinningen med 

dagkirurgi föredrar många patienter denna form av vård då det inte inskränker till lika stor del 

på det dagliga livet.(9-10).  

Psykologiska aspekter på rädsla, oro och ångest  

Det föreligger en väsentlig skillnad mellan känslorna oro och rädsla. Rädsla anses vara en 

reaktion på en känd, extern fara som kan tolkas som ett hot. Det som bringar rädsla kan ofta 

tolkas som objektivt och en fara för kroppen (11). Oro och ångest i sin tur är ett fenomen med 

mer subjektiv betoning(11) där definitionen lyder som en intensiv, varaktig oroskänsla som 

inte går att förklara(12).  Fenomenet är en respons på en inre konflikt eller en okänd fara som 

inte går att kontrollera och många gånger inte går att sätta i ord. Både rädsla och oro/ångest är 
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varningssystem som existerar för att förbereda kroppen på förestående fara (11). Inflytandet 

av oro och ångest kan leda till förändringar i hur individer handlar, såsom 

koncentrationssvårigheter och en oförmåga att utföra enkla uppgifter kan vara en direkt 

konsekvens av oro (11). I detta arbete kommer begreppen oro och ångest att användas. 

Fysiologisk respons på oro och ångest  

Fysiologiska stressreaktioner kan påverkas av bland annat emotionella faktorer, såsom oro 

och ångest och kan ta sig i uttryck genom aktivering av sympatiska nervsystemet. De vitala 

organen, såsom hjärta, muskler och hjärna prioriteras medan resterande organ som till 

exempel bukorgan och extremiteter nedprioriteras (7). Vid stressituationer stiger 

kortisolutsöndringen i centrala nervsystemet via hypotalamus som gör att ACTH (adreno 

corticotropin hormone) produktionen ökar från hypofysen (13). Kortisol har även en 

glukoshöjande effekt samt aktivering av sympatiska autonoma nervsystemet utlöses som 

orsakar en ökad adrenalinutsöndring. Adrenalinutsöndring i ökad dos leder till förhöjd 

glukoshalt i blodet vilket är god tillförsel av näring till hjärnan (1).  

Vid hög aktivitet i sympatiska nervsystemet drar blodkärlen ihop sig och orsakar en 

vasokonstriktion vilket leder till att hjärtfrekvensen stiger, blodtrycket ökar och individen blir 

rödflammig och börjar svettas intensivt (1).  Detta förstärks av binjuremärgen som sprider 

adrenalin via blodet till kroppens olika delar vilket gör att syretillförsel till kroppen blir bättre 

och förser skelettmuskulaturen med syre såväl som blod (1, 13).   

Konsekvenser för individen  

Den fysiologiska och psykologiska responsen som oro och ångest framkallar påverkar såväl 

det anestesiologiska förfarandet som inverkan på livskvalitet. Perioperativ ångest och oro kan 

ge takykardi, hypertension och även arytmier (14). Preoperativ oro leder även till ökad smärta 

efter operation, ökad förbrukning av smärtstillande läkemedel och ett nedsatt välbefinnande 

för individen (5). Studier visar även att svår oro och ångest kan leda till kronisk smärta efter 

operation (15-16). Ångest och oro kan även påverka immunsystemet negativt och leda till 

förlängd sårläkning och ökar risken för att patienter ska drabbas av infektion i det 

postoperativa förloppet. Alla dessa aspekter leder till en förlängd sjukdomsvistelse (17). 

 

Anxiolytiska läkemedel som i dagligt tal benämns som lugnande läkemedel används 

omfattande som premedicinering inför anestesi för att minska patienters ångest (18). De 

vanligaste läkemedlen tillhör gruppen bensodiazepiner som är ångestlindrande, 

muskelavslappnande, kramplösande och sövande (19). I dagsläget har Bensodiazepin 
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utvecklats som en tradition till att lindra patienters ångest preoperativt vilket inte är utan 

oenigheter då dess effekt är omstridd (20). Vid jämförelse har det framkommit har 

bensodiazepiner, såsom Midazolam eller Stesolid, inte haft någon större effekt på patienters 

ångest jämfört med placebo (20- 22), det har dock visat sig att den fysiologiska 

stressreaktionen reducerats i form av att lägre nivåer kortisol återfunnits i urin efter intagande 

av bensodiazepin preoperativt (20). Lugnande läkemedel preoperativt har även resulterat i 

förlängd tid till extubation efter ingreppets avslut (22) och ökar även risken för akut 

förvirringstillstånd i det postoperativa förloppet (23).  

Anestesisjuksköterskans ansvar och etiska perspektiv  

Enligt ICN´s etiska kod (24) har sjuksköterskan fyra ansvarsområden och detta är att främja 

hälsa, förhindra sjukdom, bota ohälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskans ansvars är i första 

hand till människor som är i behov av sjukvård. Därefter kommer information som är andra 

ansvarsområdet där sjuksköterskan med korrekt bemötande och individanpassad information 

till patienten och dennes anhörig. Sjuksköterskan ska även tillämpa mänskliga rättigheter hos 

varje enskild individ och närstående, visa respekt, medkänsla, pålitlighet och integritet inom 

sin profession (24). Svensk sjuksköterskeföreningen menar att anestesisjuksköterskan ska 

skapa trygghet och förtroende samt informera både patienten och anhörig. Anestesin ska 

utföras i samråd med anestesiologen och patienten. En anestesisjuksköterska ska alltid tänka 

preventivt och förebygga postoperativa komplikationer (25).  

 

Att förebygga oro och ångest inför operation tillhör preventiva åtgärder för att minska 

vårdlidandet hos patienter. Som anestesisjuksköterskor kan vi med vårt förhållningssätt lindra 

ångesten samt hjälpa dem uppnå välbefinnande och god vård (26). Välbefinnande och god 

vård uppnås när patienten känner sig säker i vården. Med kontinuitet känner patienten en 

trygghet där dennes behov står i centrum och ett gott samarbete visar att vården är pålitlig. 

Kontinuitet är viktig för patienter och kontinuitet skapar vi genom att träffa patienten 

preoperativt för att bedöma dennes behov (27). Rudolfsson et al. beskriver även att om 

sjuksköterskan följer kontinuitet genom dialog med patienten ökar detta patientens möjlighet 

till att inkluderas i sin vård (27). Att som sjuksköterskan fokusera på att tillhandahålla rätt 

nivå av information, fokusera på vad exakt patienten har ångest över, involvera i besluten och 

uppmuntra anses kunna hjälpa patienten med att lindra ångest och oro (28).  
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Lidande 

Som tidigare nämnts är att minska lidande ett av sjuksköterskans ansvarsområden enligt ICN 

etiska kod (24). Lidande är en personlig och högst individuell upplevelse som varierar i 

duration och intensitet. Lidande omfattar själsligt, andligt och fysiskt obehag. Det föreligger 

tre olika former;  livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande som kan upplevas vid 

sjukdom eller som patient (29). Livslidande omfattar ett hot mot framtiden såsom förlust av 

hopp eller hot mot den egna existensen. Sjukdomslidandet beror på sjukdomen i sig. Det kan 

innefatta fysiskt lidande såsom skada eller i samband med behandlingen. Kan även innefatta 

ett andligt lidande som är skuldbelagt i form av förnedring av att ha blivit sjuk eller skadad. 

Denna skuld är nära förknippad med vårdlidande om patienten känner att personalen har en 

fördömande attityd (29).  Att lindra lidande är vårdens viktigaste uppgift och utan lidande 

skulle inte hälso- och sjukvården finnas. Utan lidande skulle inte heller medmänsklighet och 

önskan om att hjälpa andra existera (30).  

 

Vårdlidandet uppkommer i samband med alla typer av vård och är den upplevelse av vården 

patienten får som skapar obehag, själslig och mental smärta. Det är vårdpersonal som ligger 

till grunden för att patienter upplever lidande inom vården (29). Vidare delas detta upp i fyra 

olika kategorier: Kränkning av patientens värdighet, fördömande och straff, maktutövande 

och utebliven vård (29). Den vanligaste typen av lidande som patienter utsätts för är 

kränkning av värdigheten, såsom ett slarvigt sätt att tilltala patienten, inte respektera 

integriteten och fråga personliga frågor framför andra patienter. Att inte respektera 

integriteten kan innebära att blotta intima områden. Fördömande och straff innebär att 

sjuksköterskan anser sig ha rätt i att avgöra vad som är bäst för patienten och om patienten 

inte rättar sig efter detta kan personen försummas och få en sämre vård (29). Patienterna är i 

en underordnad position inom vården vilket leder till att de inte klagar när de utsätts för 

situationer som skapar lidande, de lider i det tysta då de fortfarande är i en beroendeställning 

gentemot vårdgivarna (30). Denna beroendeställning leder till att ett maktutövande kan utövas 

mot patienten. (29) 

 

Maktutövandet kan bero på att vårdgivaren inte tar hänsyn till personens individuella behov 

och inneboende resurser, utan istället vidmakthåller rutiner som inte patienten känner sig 

bekväm med. Utebliven vård är när vårdpersonalen har en bristande förmåga att urskilja vad 

det är patienten behöver vilket kan vara allt ifrån slarv till medveten vanvård (29). Enligt 
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kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor (25) ska alla patienters individuella behov 

tillgodoses och förebyggande åtgärder ska implementeras.  

 

Problemformulering 

Inom den anestesiologiska verksamheten används lugnande läkemedel i stor utsträckning för 

att lindra den oro och ångest som patienter kan uppleva innan operation. En stor del av de 

patienter som anestesisjuksköterskan arbetar med känner oro och ångest inför operationen och 

anestesin. Att identifiera icke-farmakologiska sätt som finns att tillgå för att hjälpa dessa 

patienter att behandla sin oro och ångest är av vikt då det kan leda till ett minskat lidande för 

patienten.  

Syfte 

Identifiera vilka metoder och omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå för att minska oro och 

ångest inför operation. 

Frågeställningar 

Vilka icke-farmakologiska metoder finns för att lindra patienters oro och ångest inför 

operation? 

 

METOD 

Vald metod var en litteraturgenomgång med systematisk ansats och en narrativ 

sammanvägning. Syftet med litteraturgenomgången var att få en överblick över det aktuella 

forskningsläget och sammanställa icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan utföras 

pre- och perioperativt. Detta för att bidra till evidens baserad vård som tillhör en av de sex 

kärnkompetenserna för sjuksköterskor (25). Genom att definiera ett specifikt problem och 

sedan arbeta utefter ett antal definierade principer minskades risken för slumpen och 

godtycklighet. Principerna som följdes var reproducerbarhet, det vill säga en noggrann 

beskrivning av metod och urval med inklusions- och exklusionskriterier för att läsaren ska 

kunna göra om stegen. Samt en systematisk sökning av artiklar och en relevans- och 

kvalitetsgranskning av alla artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna (31).  

Sökstrategi 

Sökningarna gjordes under våren 2016 och databaserna som användes för inhämtning av 

vetenskapliga studier var CINAHL och PubMed. Sökningarna gjordes i två olika databaser då 

CINAHL är omvårdnadsinriktad medan PubMed har en medicinsk inriktning, detta för att få 
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en bredare sökning (31). Sökningarna blev omfattande i början på grund av att begränsningar 

inte infördes sedan användes limitationer för att smalna av sökningarna.  Inklusionskriterierna 

vid litteratursökningen var att studierna skulle finnas tillgängliga i fulltext, ha ett 

publiceringsår efter 2000 och vara på engelska eller svenska samt innehålla ett tydligt etiskt 

övervägande. Enligt vetenskapsrådet ska etisk prövning göras på all forskning som görs på 

människor (32).  Exklusionskriterier var barn yngre än 18 år, publiceringsår före 2000, 

review-artiklar och studier på djur. Studier (n= 4) har valts ut efter andra artiklars referenslista 

samt (n=1) studie valdes efter liknande studier. Sökord definierades inför sökning i 

databaserna med inklusionskriterier såsom publiceringsår och språk. Anesthesia, nursing, 

anxiety, fear, preoperative anxiety, anesthesia care, coping strategies, massage therapy, 

comfort warming, preoperative prevention och anxiety reduction. Sökresultatet i databaser, 

med inklusionskriterierna redovisas i Tabell 1.   

 

Tabell 1. Presentation av databassökning  

Datum Databas  Limits Söktermer Antal 

träffar 

Dubbletter Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

till 

resultat 

8/12-15 Pubmed  Anaesthesia 

anxiety 

4330 0 8 0 

8/12-15 Pumed   Preoperative 

anxiety 

2502 0 11 0 

8/12-15 CINAHL  Anaesthesia 

anxiety 

3568 0 9 0 

8/12-15 CINAHL  Preoperative 

anxiety 

3023 0 6 0 

8/12-15 Pubmed  Fear of 

anaesthesia 

1682 0 7 0 

8/12-16 Pubmed 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Anxiety 

AND 

anaesthesia 

care 

218 0 13 1 

8/12-16 Pubmed 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Perioperative 

anxiety 

AND 

anaesthesia 

nursing 

135 3 14 2 

10/1-16 Pubemd 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

anxiety 

anaesthesia 

77 1 10 2 
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10/1-16 Pubmed 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Anxiety 

AND 

anaesthesia 

nursing 

65 5 12 3 

10/1-16 Pubmed 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

anxiety 

nursing 

107 0 16 3 

15/2-16 Pubmed 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

therapy 

AND 

anaesthesia  

251 0 8 1 

15/2-16 CINAHL 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

anxiety and 

anaesthesia 

220 0 6 2 

15/2-16 CINAHL 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

anxiety and 

information 

58 0 10 7 

16/2-16 CINAHL 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

anxiety and 

therapy  

9 1 4 4 

16/2-16 Pubmed 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Effect of 

warming and 

anxiety 

35 0 7 4 

16/2-16 Pubmed 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Effect of 

preoperative 

warming on 

preoperative 

anxiety 

3 0 3 1 

24/3-16 Pubmed  19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Massage 

therapy and 

preoperative 

anxiety  

13 0 13 3 

24/3-16 Pubmed  19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

information 

and anxiety 

reduction  

35 2 17 6 
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24/3-16 CINHAL 19+ 

15år 

Full 

text 

Human 

Preoperative 

anxiety and 

prevention 

12 1 12 4 

 

Antal      256 43 

 

Bearbetning och analys 

Relevanta artiklar valdes ut utifrån titel och därefter lästes abstracts. Artiklarna vars abstract 

bedömdes passa med syftet och inklusionskriterierna sparades för granskning (n= 43). Efter 

inhämtning av artiklar gjordes en relevansvärdering (Bilaga 1) och en kvalitetsvärdering 

enligt SBUs mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier se (bilaga 2) (33). Mallen för 

bedömning av relevans användes för att kontrollera att de granskade studiernas syfte 

överensstämde med syftet på litteraturgenomgången.  Kvalitetsvärderingar görs för att 

bedöma hur stor del av resultatet i studien beror på bias (33). Bias innebär systematiskt fel 

som eventuellt kan uppstå vid fördelning av deltagare, vid bedömning eller under behandling 

samt vid rapportering (33). Relevansvärderingen och kvalitetsgranskningen utfördes av båda 

författarna, oberoende av varandra på varje artikel för att minska risken för bias (31).   

 

SBUs handbok behandlar GRADE som är ett sätt att gradera evidensen i vetenskapliga 

studier. Evidensen betygsattes efter att enskilda studier bedömdes och sammanvägdes med 

olika evidensgrad hög, medelhög eller låg (33) (Bilaga 2). Endast studier med medel och hög 

kvalitet inkluderades i litteraturgenomgången (n= 26). Under granskning föll en del studier 

bort på grund av låg relevans (n= 4), resultatet passade inte denna studies syfte (n=4), hade 

inget tydligt etiskt förhållningssätt (n=3) samt stort bortfall i granskade studierna (n= 6). Ett 

högt bortfall kan komplicera tolkning av resultatet därför att det blir oklart varför deltagarna 

har valt avbryta (33).  

 

Artiklarna som inkluderas efter att ha genomgått kvalitetsgranskningen fördes in i tabeller för 

en bättre översikt (Bilaga 3).  Därefter lästes de granskade studierna ett antal gånger för att 

författarna skulle bekanta sig väl med ämnet som analyserades. Tillsammans kodades 

uppgifterna till utbildning, video, högtalare, hörlurar, terapi, beröring, värme och 

alternativmedicin. Koderna kondenserades därefter till tre kategorier. Resultatet i artiklarna 

analyserades med hjälp av en narrativ sammanvägning en berättande beskrivning av studies 

resultat, det vill säga att kognitiva strukturer sammanställdes till enskilda händelser i en 
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samlad handling (33). Denna resultatsammanställning valdes därför att valda studierna utfört 

olika interventioner och beskriver olika instrument vilket försvårar att genomföra statistiska 

metoder och dra statistiska slutsatser (31, 34).  

 

Etiskt övervägande 

Utmaningen som forskare inom vård och hälsa ställs inför innefattar att hindra människorna 

som studeras från att skadas, utnyttjas eller såras. De tre mest grundläggande principerna vid 

forskning är respekt för individen, att göra gott och rättviseprincipen (35). Begreppet respekt 

för individen omfattar två begrepp: autonomiprincipen, där alla har rätt till självbestämmande 

och rätt att bestämma om sitt eget liv, samt att de med begränsad autonomi ska skyddas.  

Detta leder till att personer har rätt att få den nödvändiga informationen som krävs för att 

kunna bilda en egen uppfattning och fatta ett beslut. Forskningsobjekt ska bestämma själv om 

de vill vara med i en studie eller ej. Skydd mot dem med begränsad autonomi innebär att 

individens självbestämmande fråntagits denne på något sätt exempelvis funktionshinder, 

generell anestesi eller sjukdom (35).  

 

Göra gott principen består av att personerna som granskas inte skadas som en följd av studien. 

Rättviseprincipen innebär att alla ska behandlas lika och då tillkommer det att forskare ska 

noggrant beskriva anledningen till särbehandling inom forskningssammanhang. 

Rättviseprincipen försvarar urvalet vid val av deltagare i studier (35). Artiklarna som 

inkluderas i denna litteraturstudie bör ha ett etiskt övervägande som finns noggrant beskrivet 

enligt ovan nämnda etiska riktlinjer. Samt ha ett godkännande från etiska kommittén. Detta 

för att människor inte ska komma till skada (31). Göra gott principen kan även beteckna något 

gott vid forskning det vill säga forskningens mål är en positiv förpliktelse vilket innebär att 

tanken med forskning är att förbättra vården. Tanken är att göra gott för patienten, personalen 

och den framtida vården (35).  

 

RESULTAT  

Resultatet är en sammanställning av 26 interventionsstudier och har delats in i tre kategorier. 

1. Information som preoperativ behandling, bestående av nio studier, 2. Musik som lindring 

av preoperativ ångest och oro, innehållande nio studier och 3. Alternativa 

omvårdnadshandlingar, innehållande sju studier. I studierna utgjordes deltagarna av patienter, 

ingen vårdpersonal. Alla studier var interventionsstudier och två studier (n=2) använde 
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intervju vid uppföljning. Majoriteten av studierna var randomiserade, kontrollerade studier 

RCT (n=15). Att behandla och förebygga oro undersöktes i alla inkluderade studier. 

Interventionsstudierna använde sig av frågeformulär som bedömer ångest och oro och/eller en 

skala där patienterna fick skatta sin ångest och oro. En kort beskrivning av instrumenten finns 

i Bilaga 4. Majoriteten av studierna var utförda utanför Europa (n=19) och (n=2) var utförda i 

Sverige. Resultatet av studierna formuleras i löpande text under tillhörande kategori med en 

översikt av studiernas syfte och resultat i tabell.  

Kategori 1. Information som preoperativ behandling  

Preoperativ utbildning och information lindrar oro och ångest (36-42) med en reduktion på 

mellan 40 (40-41) och 95 % (36). Videoinformation där patienter ser den på sjukhuset kan ha 

god effekt gällande ångestlindring preoperativt (38,40-41). Informationsbaserade 

interventioner har dock inte alltid effekt (43-44) som hos patienter med generaliserad ångest 

så fungerar inte information lika bra som hos patienter där ångesten är mer förknippad med 

ingreppet i sig (39). För att få god effekt av preoperativ information rekommenderas att 

informationen ska delges helst en till tre dagar innan ingreppet (37). Att involvera patienten 

aktivt i sin egenvård preoperativ där material tagits hem har varit tillfredställande (38,44) och 

lindrat ångest (38). Sammanställning av studier som beskriver informationens betydelse för 

att lindra/minska ångest preoperativt redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av information som lindring av oro och ångest preoperativt 

(Referensnr) 

Författare, Årtal 

Syfte  Resultat  Instrument  

(36) 

Guo P, et al 

(2012) 

Bedöma om preoperativ 

utbildning med 

interventions design för 

kinesiska hjärtpatienter 

kan minska ångest och 

förbättra återhämtning. 

(Hjärtkirurgi).  

Deltagarna som hade fått 

preoperativ utbildning 

upplevde en större minskning 

av ångest och depression. Sågs 

ingen signifikant skillnad i 

smärtgrupperna både 

preoperativ och postoperativ. 

HADS & 

BPI.   

(37) 

Lin LY, et al 

(2005) 

Att undersöka effekterna 

av preoperativ 

omvårdnadsåtgärder för 

smärta inom bukkirurgi, 

preoperativ ångest och 

postoperativ smärta. 

(Bukkirurgi).  

Deltagare i den experimentella 

gruppen upplevde en 

signifikant minskning i 

preoperativ ångest och en 

signifikant lägre postoperativ 

smärtintensitet under fyra 

timmar efter operation samt 

lägre smärtintensitet de första 

24 timmarna efter operation 

VASA, 

APSPOQ & 

BPI.  

(38) 

Wu KL, et al 

(2013) 

Utvärdera effekten av 

förbättrad multimedia 

informations 

Alla patienter upplevde måttlig 

ångest innan utbildningen och 

lägre ångest efter operation. 

STAI.   
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utbildningsprogram för 

att minska ångest och 

öka tillfredsställelsen hos 

patienter som genomgår 

hjärtkateterisering. 

(Hjärtkirurgi).  

Patienter som fick multimedia 

informationsutbildning visade 

signifikant lägre ångest nivå 

och kände sig mest nöjda med 

den givna informationen. 

Statistiskt signifikant skillnad 

på ångest nivåer hittades endast 

hos utbildningsgruppen. 

(39) 

Sjöling M, et al 

(2003) 

Att stödja patienter i 

interaktiva coping 

strategier. 

(Ortopedkirurgi).  

 

De har kommit fram till att 

information lindrar ångest 

preoperativt samt lindrar 

smärta postoperativt och 

patienterna känt sig nöjd med 

den givna informationen. 

VAS. 

(40) 

West AM, et al 

(2014) 

Att studera 

anestesipersonalens 

tillvägagångssätt 

preoperativ hos 

spansktalande patienter 

och patienternas 

tillfredställelse av 

preoperativa vården.  

(Gynkirurgi, ortopedisk- 

och bukkirurgi). 

Studien resulterade i en 

signifikant minskning i 

patienters ångest efter video 

utbildningen samt en förnöjelse 

känsla jämfört med 

kontrollgruppen. Resultatet har 

inte visat skillnad på 

kunskapsnivå i båda grupperna.   

VAS & 

STAI. 

(41) 

Ruffinengo C, et 

al  

(2009) 

Utvärdera effekten av 

videoinformation just för 

patienter som genomgår 

koronarangiografi för att 

minska ångest och känna 

sig tillfredsställd. 

(Hjärtkirurgi).  

Hittades ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan de 

två grupperna i den 

sociodemografiska eller 

kliniska kvalitén däremot sågs 

skillnad på ångest med 40 % 

lägre i videogruppen än i 

kontrollgruppen . 

STAI & 

VAS.   

(42) 

Asilioglu K, et al 

(2004) 

Utvärdera effekten av 

preoperativ 

undervisningsmetod av 

ångest hos patienten. 

(Hjärtkirurgi).  

Studiens resultat visat ingen 

signifikant skillnad mellan 

kontroll och 

interventionsgruppen när det 

gäller ångest preoperativ. Alla 

patienter i 

interventionsgruppen var nöjda 

med informationen. 

STAI.  

(43) 

Deyirmenjian M, 

et al (2006) 

Bedöma effekten av 

preoperativ 

patientutbildning av 

ångest och återhämtning 

hos libanesiska patienter 

som genomgår 

hjärtoperation. 

(Hjärtkirurgi).  

Ingen signifikant skillnad sågs 

mellan grupperna gällande 

preoperativ oro. Signifikant 

skillnad sågs i experimentell 

gruppen med högre oro 

postoperativt och kortare 

väckningsperiod.  

De har även kommit fram till i 

sitt resultat att kvinnor och 

äldre individer känner mer oro. 

BAI. 
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(44) 

Cooke M, et al 

(2016)  

Att utvärdera 

möjligheten med 

självutbildningsteknik 

hos patienter som 

genomgår höft- eller 

knäledsoperation. 

(Ortopedkirurgi).  

Båda grupperna rapporterade 

höga nivåer på smärta och oro 

preoperativ. Ingen signifikant 

skillnad sågs mellan grupperna 

från dag ett av sjukhusvistelsen 

till sex veckor efter 

sjukhusvistelsen. D.v.s. ingen 

skillnad mellan grupperna vid 

någon tidpunkt. Nästan alla 

deltagare var nöjda med den 

postoperativa 

smärtbehandlingen.  

NRS, STAI, 

GSE & 

TQPM.  

APSPOQ= American Pain Society Patient Outcome Questionnaire. BAI= Beck Anxiety Inventory. BPI= Brief 

Pain Inventory. BPI-sf= Brief Pain Inventory- short form. GSE= General Self- Efficacy scale. HADS= Hospital 

Anxiety and Depression Scale. NRS= Numeric Rating Scale. STAI= State- Trait Anxiety inventory. TQPM= 

Total Quality Pain Management. VAS= Visual Analogue Scale. VASA= Visual Analogue Scale for Anxiety.  

 

Kategori 2. Musik som lindring av preoperativ ångest och oro  

Att få lyssna på musik inför och under operation reducerar ångest signifikant (45-53). Efter att 

ha lyssnat på musik i 10-40 minuter kan en reduktion av ångest uppnås (49,53) även kan 

blodtryck och puls sjunka(49) eller så känner patienter mindre ångest men blodtryck och puls 

(46) och andningsfrekvens är oförändrat(49). Vare sig de vitala parametrarna förändras av 

musik eller ej så upplever patienter en subjektiv reduktion av ångest efter att ha fått lyssna på 

musik (45-53). Både egenvald musik och musik som valts av någon annan fungerar som 

musikterapi (48) och vare sig patienter erhåller musik som genereras från hörlurar eller 

högtalare så har det effekt, dock är hörlurar mer effektivt av de två (53). Tysta hörselkåpor 

fungerar också i ångestlindrande syfte, men inte lika väl som musik (45). Musik kan även vara 

mer effektivt preoperativt, än om patienten erhåller Midazolam som premedicinering i 

ångestlindrande syfte (52). Medelartär tryck och systoliskt blodtryck minskar dock mer av 

Midazolam än av musik medan pulsen reduceras mer av musik (52). Sammanställning av 

studier som har musik som intervention för att lindra ångest redovisas i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Sammanställning av musik som lindring av preoperativ ångest och oro 

 

(Referensnr) 

Författare, Årtal 

Syfte Resultat Instrument 

(45) 

Johnson B, et al 

(2012) 

Undersöka skillnaden i 

ångest mellan musik i 

hörlurar och tysta 

hörselkåpor hos kvinnor 

som ska genomgå 

Alla 3 grupper hade en 

reduktion av ångest mellan 

pre- och postoperativt test. 

Kontrollgruppens ångest 

minskade minst medan 

Rapid 

assessment 

anxiety tool 
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gynekologiskt ingrepp. 

(Gynekologiska ingrepp).  

musikgruppen uppvisade bäst 

resultat.  

(46) 

Lee KC, et al  

(2011) 

Jämförelse mellan musik i 

högtalare och musik i 

hörlurar och dess 

ångestlindrande effekt. 

(Typ av ingrepp ej 

redogjorts).  

Båda grupperna uppvisade 

minskning av ångest jämfört 

med kontrollgruppen. Liten till 

ingen skillnad förekom mellan 

högtalar- och hörlurgruppen. 

Ingen signifikant skillnad i 

hjärtfrekvens mellan 

grupperna.   

STAI, 

CheckMyHear

t. 

(47) 

Padmanabhan R, 

et al  

(2005) 

Att studera skillnaden av 

binaural audio 

(lågfrekvent ton med 

avseende att stimulera 

hjärnvågor), musik och 

standard vård på 

preoperativ ångest. 

(Elektivkirurgi, typ av 

ingrepp ej redogjorts).  

Både musik och binaural är 

bra mot preoperativ ångest 

jämfört med kontrollgruppen.  

STAI 

(48) 

Bradley JP, et al  

(2015) 

Att undersöka effekten på 

ångest, återhämtningstid 

och tillfredställelse, med 

egenvald musik jämfört 

med musik vald av 

författarna.  

(Bröstcancer ingrepp).  

Båda grupperna med musik 

hade en större minskning av 

ångest jämfört med 

kontrollgrupp. Ingen skillnad 

kunde ses på återhämtningstid 

eller tillfredställelse.  

BIS, GA-

VAS. mg 

läkemedel 

givet. 

Subjektiva 

frågor och 

enkät 

(49) 

Labrague LJ, et al 

(2016) 

Utreda effekten av musik 

på fysiologiska 

parametrar och ångest hos 

kvinnor som ska genomgå 

gynekologiska ingrepp. 

(Gynekologiska ingrepp).  

Kvinnorna i 

interventionsgruppen hade 

lägre ångest, blodtryck och 

puls än kontrollgruppen.  

STAI och 

noninvasiva 

hjälpmedel för 

att mäta 

blodtryck och 

puls 

(50) 

Arslan S, et al 

(2008) 

Studera musik som 

ångestlindring hos män 

som ska genomgå 

urogenital- operation.  

(Urogenitala ingrepp). 

Musikgruppen hade en 

statistiskt signifikant 

minskning av ångest i 

jämförelse med 

kontrollgruppen.  

STAI 
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(51) 

Ni CH, et al  

(2011) 

Vilken effekt musik har 

på vitala parametrar och 

preoperativ ångest hos 

dagkirurgipatienter. 

(Majoriteten av ingreppen 

var elektiv kirurgi).  

Båda grupperna visade en 

lägre nivå ångest och 

systoliskt blodtryck, 

diastoliskt blodtryck och 

hjärtfrekvens gick ner i båda 

grupperna. Störst skillnad på 

systoliskt blodtryck förelåg i 

kontrollgruppen. Störst 

skillnad i ångestnivå förekom i 

interventionsgruppen.  

STAI och 

vitala 

parametrar. 

(52) 

Bringman H, et al  

(2009) 

Att jämföra avslappnande 

musik med Midazolam 

preoperativt i 

ångestlindrande syfte. 

(Alla dagkirurgiska 

ingrepp förutom 

malignitet).  

Det var en signifikant 

minskning av ångest i 

musikgruppen jämfört med 

Midazolamgruppen. 

Hjärtfrekvens minskade också 

mer i musikgruppen men 

systoliskt blodtryck och 

medelartärtryck minskade 

mest i Midazolamgruppen. 

Ingen skillnad på diastoliskt 

blodtryck.  

STAI 

(53)  

Lee KC, et al 

(2011) 

En studie för att 

undersöka om musik kan 

minska preoperativ ångest 

samt en jämförelse mellan 

skillnader i hjärtfrekvens 

och ångestnivå med hjälp 

av självskattning.  

(Typ av ingrepp ej 

redogjorts) 

Efter 10 minuter av att lyssna 

på musik så minskade 

interventionsgruppens ångest 

och hjärtfrekvens. 

Kontrollgruppen uppvisade 

inga förändringar.  

VAS. 

Hjärtfrekvens 

med 

CheckMyHear

t. 

BIS= Bispectral index. GAVAS= Global Anxiety Visual Analog Scale 

 

Kategori 3. Alternativa omvårdnadshandlingar  

Massage, terapi i värmeform och akupressur har visat sig lindra ångest innan operation (54-

56,58-59) Handmassage kan reducera ångest för patienter som ska utföra dagkirurgiska 

ingrepp (54). Att erhålla massage ungefär 20 minuter innan planerad operation kan hjälpa till 

att lindra ångest och är även bra för att minska blodtryck och puls (55). Värmetäcke kan även 

det minska ångest till stor del och kan upplevas behagligt (56). Att dock få lukta på en 

bomullstuss med aromatisk olja med lavendeldoft ter sig inte lindrande för patienter inför 

operation (57). Akupressur som behandling för preoperativ oro och ångest har visat sig kunna 

ha positiv effekt och att få akupressur på de sanna punkterna mot att få det på falska punkter 

minskar ångest (58-59). Effekten av akupressur försvinner dock 30 minuter efter att trycket 

tagits bort (58). Även tryck på de falska punkterna reducerar ångest till mindre grad, troligtvis 

beror detta på en placeboeffekt (58-59). Ingen ändring i cirkulatoriska eller respiratoriska 
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parametrar förekommer vid akupressur(59). Holistiska program där patienterna fått en 

kombination av preoperativt terapisamtal, dagböcker, massage och healing har även det visats 

minska ångest och öka välbefinnande (60). Sammanställning av studier som har övriga 

omvårdnadshandlingar som intervention redovisas i Tabell 4. 

 

 

Tabell 4. Sammanställning av Alternativa omvårdnadshandlingsstudier.  

(Referensnummer) 

Författare, Årtal 

Syfte  Resultat  Instrument  

(54) 

Brand LR, et al 

(2013) 

Undersöka om 

handmassage kan 

förbättra patienternas 

ångest samt deras 

generella 

tillfredställelse. 

(Ambulatoriska 

ingrepp, typ av kirurgi 

ej redogjorts). 

Studien fick fram en 

statistiskt signifikant 

minskning av ångest i 

postintervention än i 

kontrollgruppen. Samt att 

utförande av handmassage 

under operation inte störde 

arbetsflödet och tiden.   

VAS 

(55) 

Peng S, et al 

(2015) 

Att undersöka effekten 

av massage på 

diagnostiserad ångest 

hos patienterna som 

genomgår PCI.  

(Hjärtkirurgi).  

Resultatet visade i 

interventionsgruppen lägre 

blodtryck puls samt 

signifikant lägre ångest. 

Även kommit fram till att 

interventionsgruppen hade 

lägre smärta postoperativt 

än kontrollgruppen 

STAI 

(56)  

Wagner D, et al 

(2006) 

Att jämföra effekten av 

preoperativ 

värmetäcke kontra 

vanlig bomullstäcke, 

patienters upplevelser 

av termiska komfort 

och ångest. 

(Elektivkirurgi, typ av 

ingrepp ej redogjorts). 

Interventionsgruppen 

visade positiv effekt på 

ångest av värmetäcke och 

dem fick en känsla av 

välbefinnande. Patienter i 

kontrollgruppen upplevde 

också minskning av 

ångest.  

APAIS, VAS, 

TCI & NVAS 

(57) 

Braden R, et al 

(2009) 

Att undersöka om den 

aromatiska 

lavendeloljan är 

effektivare än 

standardbehandling för 

att minska preoperativ 

ångest.  

(Elektivkirurgi, typ av 

ingrepp ej redogjorts). 

Lavendel gruppen hade låg 

signifikant skillnad av 

ångest. I studien beskrivs 

att lavendeln är en enkel, 

riskfri, kostnadseffektiv 

behandling/åtgärd med 

potential som förbättrar 

och ökar patienters 

tillfredsställelse under 

operation. 

VAS. 
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(58) 

Agarwal, et al 

2005 

Undersöka effekten av 

akupressur på 

preoperativ ångest och 

BIS.  

(Elektivkirurgi, typ av 

ingrepp ej redogjorts).  

Kontrollgruppen erhöll 

akupressur på falska 

ställen medan 

interventionsgruppen fick 

det på de traditionella 

ställena i ansiktet. 

Interventionsgruppen 

visade en signifikant 

minskning i ångest och 

BIS. Trettio minuter efter 

att trycket var borta hade 

även effekten avtagit.  

VSS & BIS. 

(59) 

Valiee et al,  

2012 

Studera akupressur 

som ångestlindring 

inför bukkirurgi.  

(Bukkirurgi).  

Akupressur på de riktiga 

ställena har effekt på 

ångest och lindrar detta. 

Ingen kliniskt signifikant 

effekt kunde påvisas 

mellan grupperna gällande 

cirkulatoriska och 

respiratoriska parametrar. 

Frågeformulär, 

VAS, blodtryck, 

puls och 

andningsfrekvens. 

(60) 

Sears et al,  

2013 

Att utvärdera ett 

holistiskt program i 

förmån till patienters 

förmåga att hantera 

ångest och smärta 

innan, under och efter 

operation och att 

tillgodose deras 

fysiska, emotionella, 

psykiska och 

spirituella behov. 

(Ryggkirurgi).  

Majoriteten av patienterna 

som genomförde 

programmet var mycket 

nöjda och hade en 

minskning av ångest inför 

operationen. 

STAI, enkät och 

smärtskattning. 

APAIS= Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale. NVAS= Numeric Visual Analog Scale. TCI= 

Thermal Comfort Inventory. VSS= Visual Stress Scale.  PCI= Percutaneous Coronary Intervention 

 

Resultatsyntes  

Det föreligger ett flertal olika icke-farmakologiska behandlingar för att minska preoperativ 

oro och ångest inför operation. Vissa behandlingar visar god effekt, medan andra inte har lett 

till något positivt utfall.  Att erhålla musik inför och under operation reducerar ångest men 

även rätt typ av information kan leda till att patienterna upplever sig mindre oroliga. 

Bensodiazepiner är inte alltid att föredra och en icke-farmakologisk behandling kan till och 

med vara bättre än att endast erhålla farmaka. Alternativa behandlingar såsom akupressur, 

värmeterapi och massage har även visat sig fungera för att lindra patienters ångest.  
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DISKUSSION 

Diskussionen inleds med en sammanfattning av huvudresultaten som framkommit. Sedan 

diskuteras de olika kategoriernas resultat. Därefter behandlas den valda metodens svagheter 

och styrkor. Avslutningsvis tas de kliniska implikationerna upp för den genomförda studien.  

Huvudresultat 

Denna litteraturöversikt visar att icke-farmakologisk behandling kan ha god effekt mot 

preoperativ ångest och att anestesisjuksköterskan kan lindra det lidandet som uppkommer 

preoperativt (36-42, 45-53, 54-56, 58-60). Det finns ett flertal aspekter att ha i beaktande 

gällande preoperativ ångest och oro, då det leder till både en fysiologisk och en psykologisk 

förändring hos den drabbade (11,13).  

 

Information som preoperativ behandling 

Majoriteten av de inkluderade studierna som belyser information och utbildning för att 

minska preoperativ oro och ångest har visat att interventionsgruppen känt sig nöjd och deras 

ångest lindrats. Dessa studier har även beskrivit att preoperativ undervisning/ information ger 

patienterna relevant information om den kirurgiska processen och det avsedda kirurgiska 

ingrepp, liksom förväntade patientens beteende t.ex. ångest, rädsla och deras förväntade 

förnimmelser (36-42). Dessa studier har övertygat oss, att specifik information och utbildning 

har en positiv effekt på patienters ångest samt mindre postoperativ smärta har upplevts bland 

deltagarna.  

 

För att få god effekt av den givna informationen och undervisningen gäller det att den utförs 

på rätt sätt och nivå. Bernier et al (61) beskriver att preoperativ undervisning fungerar som ett 

sätt att erbjuda god utbildning till patienten inför operation. Vid preoperativ kommunikation 

söker sjuksköterskan svar från patienten som är gynnsamt för att kunna tillgodose patientens 

psykiska och fysiska hälsa (61). Som tidigare nämnts i bakgrunden är ångest ett fenomen, en 

inre känsla som inte går att kontrollera eller beskriva men med hjälp av kommunikation kan 

anestesisjuksköterskan hjälpa patienten att vara lugn och möta situationen på ett positivt sätt 

samt minimera lidandet inom vården. Vid dåligt fungerande kommunikation med patienter 

och när deras rädslor inte tas i beaktande leder detta till ett maktutövande gentemot patienten 

vilket i sin tur leder till ett vårdlidande. Vårdlidandet är en följd av en kränkning av patientens 

behov (29). Författarna till denna litteraturöversikt upplever att patienter ibland känner en 

ovilja att delge sina rädslor då dem är rädda att bli dömda eller rent av förlöjligade, vilket 
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även detta utvecklas till ett vårdlidande då vårdpersonalen är direkt ansvariga för denna 

uppkomst när patienten inte känner tilltro.  

 

Information ska ges i lagom omfattning och vara individbaserad (62). För lite information för 

den patient som önskar en hel del kan öka ångest och för mycket information för patienten 

som önskar lite kan också öka ångesten (62). Närvaro av sjuksköterska och läkare är en 

effektiv metod för ångesthantering samt att patienten ska bli involverad i beslutsfattandet, 

vissa patienter önskar mer kontroll över händelserna än andra. Fokus på beröm och 

uppmuntran ska läggas och särskilt viktig är att öka självförtroendet hos patienten (62). Att 

involvera patienter i deras vård har visat sig vara en god strategi för att minimera 

ångesten.(36-38, 41). Lidande kan även uppkomma i samband med en känsla av maktlöshet 

då patienten inte får vara delaktig i vården (63) vilket kan uppkomma i samband med brist på 

information.  

 

Att låta patienten ta del av sin egen vård leder även till en personcentrerad vård. Som 

anestesisjuksköterska strävar vi efter att ge patienterna vård utifrån deras behov och önskan 

och på så sätt lindra deras lidande med förutsättning att vi vet vad de har ångest över. Svenska 

sjuksköterskeföreningen beskriver att personcentrerad vård är att synliggöra hela individen för 

att kunna tillgodose dennes fysiska och psykologiska behov. Individen ska respekteras samt 

upplevelsen av ohälsa bejakas (25). En dialog med patienten innan operation synliggör dennes 

ångest och på så sätt kan anestesisjuksköterskor ge den information patienten behöver, anser 

författarna, samt personcentrerad vård minimerar även vårdlidande för att just en persons 

ohälsa är i fokus. Med hjälp av information, kommunikation och ett gemensamt beslut med 

patienten kan deras lidande och vårdlidandet lindras genom att minska maktutövandet, 

respektera integriteten och värdigheten (29). Även studier styrker att information lindrar 

lidande, då majoriteten av deltagare i interventionsgruppen upplevde en tillfredställande 

känsla efter den givna informationen (38-40,42).  

 

Alla studier i denna litteraturöversikt har inte förevisat att preoperativ information är 

verkningsfull. Information och undervisning som åtgärd för preoperativ oro och ångest har 

inte resulterat i en meningsfull åtgärd varken i interventionsgruppen eller i kontrollgruppen 

(42-44). Två av dessa studier hade utförts i mellanöstern och forskarna i dessa studier 

diskuterar orsaken till utfallet har varit kulturella aspekter. Att en stark tro till fatalism, med 

Gudstro och hopp visar inte patienterna ångest (42,43). Andra studier visar att tro på Gud och 
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att be är ett sätt att slappna av samt reducerar smärta (64-65).  Okunskap eller låg 

utbildningsnivå har också visat sig vara en orsak till att vissa inte uppvisar ångest.  Elmore et 

al (66) beskriver i sitt arbete att majoriteten av deltagarna som kände ångest var högutbildade, 

de visste hur anestesin utfördes samt kände till riskerna vilket orsakade ökad preoperativ 

ångest (66). En annan studie motsäger detta, de har framfört i sin studie att lågutbildade 

individer haft högre ångest nivå preoperativt (2).  Att vissa känner mer eller mindre ångest 

kan eventuellt bero på utbildningsnivån, men författarna i denna litteraturöversikt anser att 

mängden information som erbjuds och sättet det utförs har stor betydelse på ångesten. Som 

tidigare sagt enligt Mitchell (62) att dialogen före operation ska innehålla individbaserad 

information och på det viset kan patientens ångest lindras.    

 

Litteraturöversikten har visat fördelarna med preoperativ information och utbildning såsom 

lindring av ångest, kortare sjukhusvistelse, minskad postoperativ smärtbehandling och ökad 

patientsäkerhet, samt familjetillfredsställelse (36-44).  Kruzik et al (67) framför att 

preoperativ utbildning kan påverka behandlingsresultat, men det är även viktig att 

verksamheten, tiden och ekonomin fungerar. Ett väl utformat preoperativt utbildningsprogram 

kan vara svårt att utveckla och ett formellt preoperativt undervisningsprotokoll som är 

effektivt och ska åstadkommas på ett lämpligt sätt kräver tid (67).   

 

Musik som lindrar preoperativ ångest och oro 

Musik är viktigt för många människor och är nära sammankopplat med känslor, lyssna på 

musik leder till många känslor hos människan och ett välmående då det har effekt på delar i 

hjärnan som styr känslolivet (68). Valet av musik inför operation är en viktig aspekt i den 

ångestdämpande effekten. Takten bör vara regelbunden och ligga mellan 60-80 slag/minut, 

detta för att stämma överens med hjärtfrekvensen och volymen ska helst inte övergå 60 

decibel och inte innehålla text (69). Durationen av interventionen bör inte understiga 15-20 

minuter för att erhålla den önskade, ångestlindrande effekten (70).  

 

Studierna som inkluderades i denna litteraturöversikt visade alla en skillnad i ångest mellan 

musik och kontrollgrupp där musikgruppen kände mindre ångest (45-53). Vilket stämmer 

överens med liknande studier (71). Studien av Johnson et al (45) visade även denna en 

minskning av ångest, dock upplevde majoriteten ingen eller endast lite ångest preoperativt och 

det var därför svårt att se någon större effekt av interventionen på dessa patienter. Vad gäller 

vitala parametrar, såsom blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens råder det ingen 
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konsensus mellan inkluderade studier i denna litteraturöversikt (46,49, 51-53) och tidigare 

studier, om musik faktiskt kan leda till ett upprätthållande av homeostas (70). Att låta 

patienten lyssna på musik lindrar dock subjektiv ångest och har även visat bättre effekt än 

bensodiazepin (52).  

 

Det är en icke-farmakologisk behandling utan negativa effekter eller biverkningar(72) som är 

kostnadseffektiv och simpel att utföra som omvårdnadshandling (72, 49). Att dagkirurgiska 

patienter exempelvis ombeds ta med sig musik att lyssna på väntan på operation vore ett 

enkelt sätt att reducera ångest anser författarna till denna litteraturöversikt och även 

möjligheten att erbjuda patienter musik väl inne på operationssalen, så de kan somna till 

musik. Patienternas egna upplevelser av att ha haft musik inne på operationssalen, och även 

fått vakna till musiken är positivt (48). De uttrycker en vilja att om de opereras igen få 

musikterapi då det var lugnande och agerade som distraktion från det som försiggick inne på 

salen. (48). Genom att uppmärksamma individens önskemål och bejaka autonomi lindras det 

lidandet som patienter kan uppleva i samband med vård (63). Att ha musik i högtalare har 

även det visats minska ångesten (46) om möjligheten inte skulle finnas att erbjuda patienter 

hörlurar på grund av exempelvis rådande hygienregler eller dylikt.  

  

Alternativa omvårdnadshandlingar 

Gällande den tredje kategorin i denna litteraturöversikt upptäcktes en uttalad brist på studier 

gällande alternativa behandlingar såsom akupressur, aromaterapi och värmeterapi. Patienterna 

i studien som berörde värmeterapi som behandling för ångest upplevde mindre ångest och 

ökad komfort generellt av att vara varma (56). Normotermi tillhör ett av de basala behoven 

för människokroppen och ungefär 70 % av alla patienter som opereras blir hypoterma och 

detta har en negativ effekt på bland annat syresättning i kroppen och metabolism (73). Att 

uppleva komfort är en blandning av både psykologiska och fysiologiska aspekter(74). 

Florence Nightingale menade redan på 1800 talet att miljön runt patienterna var viktigt, såsom 

bland annat värme (75). Med dessa exempel i åtanke stöder det hypotesen att värmeterapi 

minskar preoperativ ångest, men fler studier behövs inom ämnet anser författarna. 

 

Akupressur härrör från den österländska medicinen som benämns som alternativmedicin och 

denna typ av medicin har brukats i Asien i tusentals år för att lindra och bota sjukdomar (76). 

Akupressur och akupunktur är besläktade med varandra, där akupressur är utövning av tryck 

på punkter på kroppen, medan akupunktur görs med nålar (76). Akupressur är mindre invasivt 
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och enklare att utföra och kan lindra ångest inför operation om det utförs på rätt punkter (58, 

59) dock kvarstår inte effekten efter att trycket tagits bort och ångesten återkommer (58).  

Akupressur har även visats ha effekt på postoperativt illamående och reducerat detta (77). 

Utbildning inom akupressur och akupunktur krävs för att kunna utövas på rätt sätt (76), vilket 

leder till svårigheter med kliniskt genomförande, enligt författarna till denna litteraturöversikt. 

Behandlingen kräver resurser, både ekonomiska och en övertygelse av utföraren om 

behandlingens effekt.  

 

Lavendel (Lavandula angustifolia och Lavandula stoechas) härstammar familjen Labiatae 

vilket är en växt med en ångestdämpande och avkopplande arom. Huvudkomponenter av 

lavendel består av Linalool, ett lugnande medel som påverkar GABA (gamma-aminobutyric 

acid) receptorer i det centrala nervsystemet (78) och Linalylacetat ett narkotiskt medel (79). 

Tidigare studier bekräftade de positiva effekterna av lavendel på undersökning ångest (80). 

Dock har studien (57) inte visat positiv effekt på lavendelinhalation. Najafi et al har belyst 

minskad signifikant skillnad på ångest preoperativ (80). Sammanfattningsvis kan aromaterapi 

med lavendeldoft i inhalationsform lindra allmänt ångest men för lite forskning är gjord på 

preoperativ ångest med aromaterapi inhalation vilket försvårar att dra slutsatser om detta 

verkligen hjälper patienter i preoperativa fasen.  

 

Det holistiska synsättet att behandla innebär att både kropp, sinne och själ ska tas i beaktande 

då de är tätt sammankopplade (74). Ett holistiskt, preoperativ program för att minska ångest 

och smärta innan och efter operation visar ett gott resultat för patienternas välmående (60). 

Programmet är strukturerat på så vis att helheten ska tas i beaktande och patienterna får 

helande terapi innan och aromaterapi och även får ta med sig en anhörig som stöd. De erhöll 

även CD-skivor för att få hjälp av att visualisera sin framgångsrika operation (60). Både det 

holistiska programmet och massageterapi tillhör även denna alternativmedicin. Massageterapi 

har en väldokumenterad effekt för att motverka ångest, smärta och sömnbesvär (54-55,81-82). 

Det kan även minska cortisolnivåer (81) och reducera blodtrycket (55,81). Enligt Arman et al 

är en viktig komponent att se hela patienten såsom kropp, själ och sinne för att på detta vis 

minska vårdlidandet (83). För författarna av litteraturstudien upplevs massage som ett 

alternativ för att minska ångest preoperativt, likt akupressur krävs det dock även utbildning i 

det. Det holistiska programmet är tidskrävande och de sjuksköterskorna som ska utföra 

interventionerna är i behov av omfattande utbildning(60), vilket gör att den uppfattas svår att 

implementera. 
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Klinisk relevans 

Att arbeta inom hälso- och sjukvård som anestesisjuksköterska innebär att arbeta nära 

patienter (84). En av anestesisjuksköterskans främsta uppgift är att lindra lidande (24), genom 

att förmedla trygghet och se till att patientens behov tillgodoses samt att undvika att 

patientens utsätts för vårdlidande. Vårdlidande uppstår som tidigare nämnts, på grund av 

utebliven vård genom att patientens behov inte tillgodoses (29). Patienter som ska opereras 

försätts i en utlämnad situation där många inte känner sig trygga (85). Faktorer som orsakar 

oro, ångest och rädsla hos patienter preoperativt kan inte alltid förebyggas. Miljön kan vara 

skrämmande då operationssalar är utrustande med högteknologiska och maskiner som låter 

konstant(84). Tidspress hos personalen är en annan faktor som kan orsaka onödigt lidande hos 

patienten då patientens individuella behov försummas (86). 

 

Människan har ett behov av att känna trygghet och lugn (84). Som patient på sjukhus hamnar 

människan i en beroendeställning gentemot personalen där alla behandlas som patienter och 

inte som individer (85). Denna litteraturöversikt belyser det lidande som patienter utsätts för i 

samband med operation som till viss del är oundvikligt då operationen ska utföras. Resultatet 

visar dock att vårdlidandet i denna situation går att lindra med icke-farmakologiska metoder. 

Genom att erbjuda en icke-farmakologisk behandling som tidigare beskrivits kan negativa 

eller uteblivna effekter av läkemedel reduceras. Ytterligare en viktig aspekt är på 

samhällsnivå då kostnaderna för läkemedel antas reduceras om icke-farmakologiska metoder 

som information och musikterapi används för att minska ångest och oro inför operation.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att identifiera vilka metoder som finns att tillgå för att lindra patienters 

preoperativa oro och ångest. Som metod valdes därför en litteraturöversikt för att få en 

översikt av vad forskningen visar inom detta område (31). Fördelen med en litteraturöversikt 

är att genom att väga samman resultatet av flera vetenskapliga studier enklare kunna dra 

kliniska slutsatser.  Författarna har genom denna litteraturgenomgång fått en ökad kunskap 

om preoperativ oro och ångest samt hur detta kan lindras. En nackdel med litteraturstudier är 

att författares bedömningar av studier kan bli subjektiva och sammanvägningen av studiernas 

resultat kan tolkas som vinklade (31). Då de inkluderade studierna i denna översikt lästes och 

bedömdes av båda författarna, oberoende av varandra har denna risk reducerats. De 
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inkluderade studierna är av kvantitativ metod med syfte att kunna kvantifiera resultatet och på 

så vid få fram vilka omvårdnadsåtgärder som är till bäst hjälp för patienten. Exklusions- och 

inklusionskriterier som sattes under sökningarna användes för att begränsa utfallet av 

sökningarna för att minska irrelevanta studier utifrån litteraturöversiktens frågeställning. 

Enligt Polit och Beck (31) brukas dessa kriterier för att just begränsa sökresultat, dock kan för 

omfattande exklusionskriterier göra att resultatet av sökningar blir för snäva, vilket bör 

undvikas. Inklusionskriterierna som valdes till denna översikt var att populationen skulle vara 

vuxna, artiklarna skulle finnas i fulltext, människor, engelska eller svenska som språk, 

generell anestesi och publikationsår efter 2000. Både PubMed och CINAHL användes för att 

försöka fånga alla relevanta studier inom ämnet och inte begränsas av endast en databas (33). 

Sökorden som användes härrör från författarnas förförståelse om ämnet samt från 

vetenskapliga källor. Då flexibilitet är viktigt under sökningar är flertalet av sökorden 

synonymer för att få ett bredare resultat av sökningarna och fånga fler studier som rör ämnet 

(31).   

 

Svårigheter som författarna upptäckte vid sökningarna var att flertalet artiklar ej gick att 

erhålla i fulltext, vilket kan ha försämrat kvaliteten på resultatet. Enligt rekommendationer 

från SBU ska endast studier av medelhög eller hög kvalitet inkluderas i en litteraturstudie, 

detta för att relevanta slutsatser ska kunna dras (33), vilket har gjorts i denna översikt. 

Gällande kvaliteten i studierna som inkluderas erhöll flertalet medelhög kvalitet för att vissa 

studier inte kunde utföra blindning på deltagarna, exempelvis med musikterapi då deltagarna 

visste om de fick musik eller ej. Även blindning av utförarna av interventionerna var svårt 

inom musik- och informationskategorin då det krävdes exempelvis utbildning i informationen 

eller att aktivt ge en patient hörlurar för att kunna lyssna på musik. Dessa aspekter ledde även 

till att kvaliteten i studierna reducerades. Svårigheter i vissa studier kan vara att patienter 

väljer att inte vara med då de anser att de inte gynnar dem (31). Detta förelåg även i vissa av 

de inkluderade studierna då tillfrågade uppgav att de till exempel inte gillade musik (45). 

 

De valda kriterierna ledde till en omfattande andel studier att läsa igenom och sortera ut, 

vilket gjordes av författarna, oberoende av varandra. Relevans- och kvalitetsbedömning av 

studierna utfördes av författarna, även detta oberoende av varandra och sedan jämfördes 

resultaten av bedömningarna. Detta för att öka reliabiliteten av de inkluderade studierna (31). 

Verktygen för att bedöma relevans har arbetats fram av SBU som är en statlig, oberoende 

myndighet vars uppgift är att granska och utvärdera forskning och aktuellt forskningsläge för 
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sjukvården och socialtjänsten (87). Mallarna som användes i denna översikt är validerade av 

SBU och evidensgraderingssystemet GRADE är validerat av expertgrupper (33) vilket är en 

styrka i denna litteraturöversikt.  Upplevelsen av att använda sig av dessa mallar har varit 

positiv då det underlättade urvalet av studier av hög kvalitet.  

 

En narrativ sammanställning valdes för att analysera och sammanställa resultatet då studierna 

som valdes skiljer sig från varann avseende population, intervention, verktyg leder till att 

resultatet inte går att kvantifiera med statistiska verktyg och därmed är det svårt att dra en 

slutsats om de olika interventionernas verkliga effekt (33). Enligt Polit & Beck (31) ska även 

opublicerade artiklar och studier inkluderas i litteraturstudier då dessa kan ge ytterligare 

kunskaper. Studier kan vara opublicerade för att interventionen inte gav någon effekt och 

forskaren valt att inte publicera eller att redaktörer väljer bort studier som de inte anser passa i 

tidskrifter (31). Svaghet i denna litteraturöversikt är att inga opublicerade studier inkluderades 

vilket även det leder till att en definitiv slutsats är svår att dra.  

 

Etiska och sociala aspekter 

Alla inkluderade studier har en etisk prövning och deltagarna i studierna har gett sin tillåtelse 

att vara med vilket är viktigt ur ett självbestämmande perspektiv (35). Etiska problem 

gällande samtycke till studier kan innebära att de tilltänkta patienterna inte vågar säga nej till 

forskarna då de är rädda att erhålla sämre vård som en följd av detta då de är i 

beroendeställning gentemot forskarna (88). En rädsla kan även föreligga att avbryta sin 

medverkan under pågående studie av samma anledning, att få sämre vård (88). 

Bakomliggande tanke med forskning bör vara att göra gott (35) vilket även var tanken bakom 

denna litteraturöversikt. Som specialistsjuksköterska föreligger det ett ansvar gentemot 

patienter att de ska erhålla den bästa vården som finns att tillgå (25) och att lindra lidande är 

en grundpelare inom omvårdnad (24). Att undersöka forskningsläget angående preoperativ 

ångest med avseende att lindra lidandet hos kirurgpatienter är direkt korrelerat med 

omvårdnadens metaparadigm, enligt författarna.  

 

Slutsats 

Det finns icke farmakologiska metoder och omvårdnadsåtgärder för att lindra preoperativ oro 

och ångest vilket belyses i denna litteraturöversikt. Det föreligger interventioner som har 

visats sig lindra ångest såsom information före operation, både muntligt och visuell samt 
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musikterapi som ledde till minskad oro och ångest pre- och perioperativt. Dessa åtgärder, som 

kan utföras av anestesisjuksköterskor, är viktiga att ha i åtanke vid behandling av patienter då 

anxiolytiska läkemedel inte alltid är effektfulla. Vissa av de studerade interventionerna, som 

t.ex. akupressur har visat ett positivt resultat avseende lindring av ångest men kan vara svårt 

att implementera på grund av ekonomiska aspekter och resurser. Vidare forskning inom 

värmeterapi i avseende att lindra ångest och oro efterfrågas. 
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BILAGA 1 

Mall för bedömning av relevans 
reviderad 2014 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 1. Studiepopulation Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är den population som deltagarna togs från tydligt beskriven och relevant? 

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt? 

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata? 

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata? 1 

 2. Undersökt intervention Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är den undersökta interventionen relevant? 2 

b) Är den undersökta interventionen 
administrerad/utförd på ett korrekt sätt? 3 

c) Är den undersökta interventionen administrerad/ 
utförd på ett reproducerbart sätt? 4 

3. Jämförelseintervention 

a) Är jämförelseinterventionen relevant? 5 

b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention, dos eller 
administrationssätt/ 

  

utförande medfört ett systematiskt fel till  
förmån för endera interventionen? 

      

a)   Har undersökta effektmått klinisk relevans? 

       

a)   Är studiens längd adekvat? 

b)   Är uppföljningstiden adekvat? 

 

Relevant     Inte relevant   
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BILAGA 2 

 
 Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade 
studier 

reviderad 2014 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för 
systematiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av 
alla inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas 
överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), 
effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad 
(H). 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i 
kommentarsfältet. 

A. Granskning av studiens begränsningar –  Ja Nej Oklart Ej till- 

eventuella systematiska fel (bias) lämpligt 

A1. Selektionsbias 
a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 

b) Om studien har använt någon form av begränsning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata? 

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat 

sätt? 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, 

har det skett på ett adekvat sätt? 

Kommentarer:  

Bedömning av risk för selektionsbias:   

  

A2. Behandlingsbias 

a) Var studiedeltagarna blindade? 

b) Var behandlare/prövare blindade? 
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c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 
samma sätt bortsett från interventionen? 

 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för behandlingsbias:   

A. fortsättning  Ja Nej Oklart Ej till-  
lämpligt 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken 

intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga 

som är föremål för studien? 

 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bedömningsbias:   

  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande 

till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 

storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan 

de som avbryter sitt deltagande och de som fullföljer 

studien? 

e) Var den statistiska hanteringen av 

bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 
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Kommentarer: 

Bedömning av risk för bortfallsbias:   

 A. fortsättning  Ja Nej Oklart Ej till-  
lämpligt 

A5. Rapporteringsbias 
a) Har studien följt ett i förväg publicerat 

studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som  var 

primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett 

systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i 

förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för rapporteringsbias:  

 

A6. Intressekonfliktbias 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna 

bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 

studiens resultat har påverkats av 

intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om 

studiens finansier ing, låg eller obefintlig 

risk att studien har påverkats av en 

finansiär med ekonomiskt intresse i 

resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat 

interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för 

intressekonfliktbias: 
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Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel 

(bias): 
 

 

  

    

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 
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Kategori 1. Information som preoperativ behandling  
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G1.RE= grupp1. Regular Education. G2.AEMIE= Grupp2. Accessibility-Enhanced Multimedia Informational 

Education. G3. IDVDE= Grupp3. Instructional DVD Education. IG= interventionsgrupp.  KG= kontrollgrupp. 

RCT= Randomised controlled trial.     

 

 

Kategori 2 Musik som lindring av preoperativ ångest och oro 

Referensnr. Författare. 

Land. Årtal. Tidskrift.  

Titel.  Deltagare. Design.  Kvalitet.  

45. Johnson B et al. 

United State of 

America. 2012. 

America Society of 

PeriAnesthesia Nurses. 

 

Perioperative music or 

headsets to decrease 

anxiety  

Total =119 

HG=35 

MG43 

KG=41 

Experimentell, tre 

gruppdesign. 

Medelhög 

46. Lee KC et al. 

Taiwan. 2011. 

International Journal 

of Nursing Studies  

 

 

Effectiveness of 

different music- playing 

devices for reducing 

preoperative anxiety: A 

clinical control study  

Total=167 

BG=66 

KG=61 

HG=59 

RCT- En 

interventionsgrupp 

med hörlurar, en 

med musik i 

högtalare och en 

kontrollgrupp. 

Medelhög 

47. Padmanabhan R et 

al. United Kingdom. 

2005. Anaesthesia  

 

A prospective, 

randomised, controlled 

study examining 

binaural beat audio and 

pre-operative anxiety in 

patients undergoing 

general anaesthesia for 

day case surgery  

Total =108 

BG=35 

AG=34  

KG=35 

Prospektiv RCT. 

Trippelblindad.2 

grupper med 

intervention och en 

kontrollgrupp. 

Medelhög 

48. Bradley JP et al. 

United States of 

America. 2015. Journal 

of Clinical Oncology 

 

Effects of music 

therapy on anesthesia 

requirements and for 

cancer diagnosis and 

treatment: A 

randomized controlled 

trial  

Total =201 

LMG=68  

RMG=68 

UCG=65 

RCT. 

Randomiserade 

grupper. 

Medelhög 

42. Asilioglu K et al. 

Turkiet 2004. Patient 

Education and 

Counseling  

The effect of 

preoperative education 

on anxiety of open 

cardiac surgery 

patients.  

Total = 100 

IG= 50 

KG= 50 

Experimentell 

studie. 

Medelhög 

43. Deyirmenjian M et 

al. Libanon. 2006. 

Patient Education and 

Counseling 

Preoperative patient 

education for open- 

heart patients: A source 

of anxiety? 

Total = 110 

IG= 57 

KG= 53 

Kvasi 

experimentell 

studie. 

Medelhög  

44. Cooke M et al. 

Australien. 2016. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Pre- operative self- 

efficacy education vs. 

usual care for patients 

undergoing joint 

replacement surgery: a 

pilot randomised 

controlled trial. 

Total= 82 

IG= 40 

KG= 42 

Randomiserad 

och pilot 

kontrollerad 

studie.  

Medelhög 
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49. Labrague L et al. 

United State of 

America. 2016. Clinical 

Nursing Research.   

 

 

Influence of music on 

preoperative anxiety 

and physiologic 

parameters in women 

undergoing gynecologic 

surgery   

Total =97 

IG=48 

KG=49 

Experimentell med 

icke-

randomiserade 

grupper 

Medelhög.  

50. Arslan S et al. 

Turkiet. 2008. 

Australian Journal of 

Advanced Nursing 

Effect of music on 

preoperative anxiety in 

men undergoing 

urogenital surgery  

Total =64 

IG=32 

KG=32 

Kvasiexperimentell Hög 

51. Ni CH et al. 

Taiwan. 2011. Journal 

of Clinical Nursing.  

 

Minimising 

preoperative anxiety 

with music for day 

surgery patients – a 

randomised clinical trial 

Total =172 

IG=87 

KG=87 

RCT Medelhög 

52. Bringman H et al. 

Sverige. 2009. Acta 

Anaesthesiologica 

Scandinavica  

 

Relaxing music as pre-

medication before 

surgery: a randomised 

controlled trial  

Total =359 

MUG=177 

MIG=159 

RCT  Hög 

53. Lee KC et al. 

Taiwan. 2012. 

Biological Research for 

Nursing  

 

Evidence that music 

listening reduces 

preoperative patients 

anxiety  

Total =140 

IG=64 

KG=76 

Randomiserad 

klinisk studie 

Medelhög 

AG= Audio Group. BG=Binaural Group. HG= Headphone Group. LMG= Live Music Group. MG= Music 

Group. MUG=Music Group. MIG= Midazolam Group. RMG= Recorded Music Group. UCG= Usual Care 

Group. 

 

 

Kategori 3. Alternativa omvårdnadshandlingar 

Referensnr. Författare. 

Land. Årtal. Tidskrift.  

Titel.  Deltagare. Design.  Kvalitet.  

54. Brand LR et al. 

United State of 

America. 2013. AORN 

Journal. 

The effect of hand 

massage on 

preoperative anxiety in 

ambulatory surgery  

Total=86 

IG=45 

KG=41 

Kvasi- 

experimentell 

studie med 

pre/post- test 

design och icke 

randomiserad   

Medelhög 

55. Peng S et al. Kina. 

2015. Psyhiatria 

Danubina.  

 Effects of massage on 

the anxiety of patients 

receiving percutaneous 

coronary intervention   

Total=117 

IG=59 

KG=58 

RCT Hög 

56. Wagner D et al. 

United State of 

America. 2006. AORN 

Journal.  

Effects of comfort 

warming on 

preoperative patients  

Total=126 

IG=62 

KG=64 

Experimentell 

studie med 

pre/post- test 

design 

Hög 

57. Braden R et al. 

United State of 

America. 2009. Journal 

The use of the essential 

oil lavandin to reduce 

preoperative anxiety in 

surgical patients  

Total=150 

LG=51 

JG=50  

KG=49 

Prospektiv 

experimentell 

studie med 

Medelhög 
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of PeriAnaesthesia 

Nursing.   

pre/post- test 

design 

58. Agarwal A et al. 

Indien. 2005. 

Anaesthesia.  

 

Acupressure for 

prevention of pre- 

operative anxiety: a 

prospective, 

randomised, placebo, 

controlled study 

Total=76 

IG=38 

KG=38 

RCT- 

Randomiserad, 

Prospektiv, blinda 

observatörer. 

Placebo och 

interventionssgru

pp 

Hög 

59. Valiee S et al. Iran. 

2012. America Society 

of PeriAnesthesia 

Nurses.  

 

Effect of acupressure 

on preopartive anxiety: 

A clinical trial 

Total= 70 

IG=35 

KG=35 

RCT. Två 

grupper. Placebo 

och intervention 

Medelhög 

60. Sears SR et al. 

United State of 

America. 2013. Holistic 

Nursing Practice 

 

Evaluation of “steps to 

surgical success” 

(STEPS) 

Total= 111 

 

Prospektiv 

longitudinell 

Medelhög 

JG= Jojoba Group. LG= Lavandin Group.  
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BILAGA 4 

Förklaring av instrument använda i inkluderade studier 

APAIS= Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale. (56) 

Frågeformulär med sex stycken frågor som rör rädsla kring anestesi och kirurgi. 

APSPOQ= American Pain Society Patient Outcome Questionnaire. (37) 

Skala mellan 0-5 gällande subjektiv smärtupplevelse. 

BAI= Beck Anxiety Inventory. (43)  

21 frågor gällande ångest med standard svar 0-3 där 0 är ingen ångest och 3 är alltid . 

BIS= Bispectral index. (48) 

Hjälpmedel för att mäta narkosdjup med hjälp Elektroencefalografi, dvs mäter hjärnans 

elektriska aktivitet.  

BPI= Brief Pain Inventory. (37-36) 

Skala uppdelad i två delar där den ena mäter smärtintensitet och den andra mäter till hur stor 

del smärtan inskränker på det dagliga livet efter operation. 

GAVAS= Global Anxiety Visual Analog Scale (48) 

Visuell skala för självskattning av upplevd ångest. 

GSE= General Self- Efficacy scale. (44) 

Självskattningsskala för att bedöma den subjektiva upplevelsen av hur patienten kan hantera 

svårigheter och motstånd i det dagliga livet.  

HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale. (36) 

Beskrivande skala bestående av 14 frågor. Sju som rör ångest och sju stycken som rör 

depression. Alla frågor har fyra olika svarsalternativ där 0 är ingenting och 3 är mycket.  

NRS= Numeric Rating Scale. (44) 

Numerisk skala som mäter smärtintensitet på en elva-gradig skala där 0 är ingenting och 10 är 

värsta tänkbara smärta.  
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NVAS= Numeric Visual Analog Scale. (56) 

Numerisk skala mellan 1-10 för att mäta patientupplevelse där 1 är lägst och 10 är högst.  

STAI= State- Trait Anxiety inventory. (38, 40-42, 44, 46-52, 55, 60) 

Frågeformulär med 20 frågor rörande preoperativ ångest. Golden standard för att mäta 

preoperativ ångest.  

TCI= Thermal Comfort Inventory (56) 

Enkät gällande patientens subjektiva upplevelse om upplevd kroppstemperatur.  

TQPM= Total Quality Pain Management (44) 

Patienters upplevda tillfredställelse med smärtbehandling. Fempoängsskala där 1 är missnöjd 

och 5 är mycket nöjd.  

VAS= Visual Analogue Scale. (39- 41, 48, 53-54, 56-57, 59.) 

Visuell skala på mätsticka där 1 är lägst och 10 är högst. 

VASA= Visual Analogue Scale for Anxiety. (37)  

Liknar VAS-skalan där 1 är ingen ångest och 10 är värsta tänkbara ångest.  

VSS= Visual Stress Scale (58) 

Liknar VAS. Skala mellan 0-10 där 0 är ingen stress och 10 är värsta tänkbara upplevda 

stress.  

 


