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Abstrakt 
Bakgrund: Oro är en känsla som är vanligt förekommande hos patienter innan operation. 
Risken att uppleva oro påverkas av patientens grundläggande förutsättningar, något som i sin 
tur kan påverka patientens förmåga att upprätthålla hälsa. Preoperativ oro kan öka risken för 
postoperativa komplikationer och bör därför lindras. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra oro hos 
patienter inför operation. 
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökning användes som 
metod. Sökning efter vetenskaplig litteratur gjordes i tre databaser vars huvudområde svarade 
till litteraturstudiens syfte. Det framkomna resultatet presenterades genom deskriptiv statistik. 
Resultat: Det framkom två huvudrubriker; konventionella omvårdnadsåtgärder och 
komplementära omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärderna kunde till viss del lindra 
patienters preoperativa oro. De konventionella omvårdnadsåtgärderna som visade sig påverka 
preoperativ oro var att ge information och skapa en relation mellan sjuksköterska och patient. 
Att lyssna på musik, få akupunktur, ta del av avslappningsterapi och att använda aromaterapi 
var komplementära omvårdnadsåtgärder som lindrade preoperativ oro.  
Slutsats: Omvårdnadsåtgärder visade sig i varierande grad kunna lindra patienters oro inför 
operation men det krävs ytterligare forskning för att säkerställa graden av lindring hos 
patienter med olika grundläggande förutsättningar. 
 
Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, Oro, Preoperativ omvårdnad, Sjuksköterska  
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1. Bakgrund 
1.1 Oro 
Ångest beskrivs som en subjektiv känsla av oro som kan leda till fysiologiska symtom. Oro 
och ångest kan uppkomma när kroppen förbereder sig för fara. Vid oro och ångest aktiveras 
det sympatiska nervsystemet som leder till att binjurarna utsöndrar stresshormoner som i sin 
tur leder till ökat blodtryck, ökad hjärtfrekvens och ökad hjärtminutvolym (Skärsäter, 2009). 
Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar att 36% av svenska befolkningen mellan åldrarna 
16–84 år besväras av ångest i olika grad. Besvären är mer vanligt förekommande hos kvinnor 
än hos män och hos personer mellan 19–29 år. Förekomsten av upplevda ångestbesvär tycks 
inte påverkas av personers utbildningsnivå.  
 
1.2 Oro inför operation 
Oro inför operation har i flertalet studier beskrivits som ett vanligt förekommande problem 
som kan leda till lidande hos patienten. Orsaken till oron kunde grunda sig i flertalet farhågor. 
Patienterna uppgav att de oroade sig för att mista känslan av kontroll, anestesin (Grieve 2002; 
Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010), att uppleva en ökad sårbarhet, att inte vakna från 
anestesin (Fitzsimons, Parahoo, Richardson & Stringer, 2003), att deras integritet ska kränkas 
(Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016) eller att vara illamående efter uppvaknandet 
(Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Rädsla för att få otillräcklig information, som skulle 
kunna leda till att patienten upplevde oförmåga att ta adekvata beslut angående sin vård, var 
ytterligare en källa till upplevd oro (Svensson et al., 2016). Remmers et al. (2010) beskrev i 
sin studie att kvinnor som skulle genomgå bröstcancerkirurgi oroade sig för att operationen 
inte skulle utförts som planerat samt att resultatet inte skulle vara optimalt och därmed kräva 
fler operationer eller att resultatet inte skulle vara estetiskt tillfredsställande. Upplevd 
preoperativ oro kunde även grunda sig i ovissheten kring den postoperativa tiden. Patienterna 
uppgav att de var oroliga för den eventuella postoperativa smärtan, att bli ignorerad av 
vårdpersonal samt eventuella förändringar och begränsningar i vardagslivet (Remmers et al., 
2010; Svensson et al., 2016).  
 
Den huvudsakliga delen i sjuksköterskans arbete är att ha kunskap om samt utföra 
omvårdnadsåtgärder med hänsyn till mänskliga rättigheter, värderingar, autonomi och 
integritet för att skapa förutsättningar för en god personcentrerad omvårdnad (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Preoperativ information och undervisning om bland annat 
postoperativ smärta, ingreppet samt patientens förväntade roll i vården beskrivs vara en 
central del i den preoperativa vården (Jakobsson & Cornelius, 2016). Preoperativ oro har visat 
sig kunna påverkas av olika faktorer hos patienter såsom genus, utbildningsnivå, livssituation 
och tidigare erfarenheter. Förekomsten av oro inför operation har visat sig vara vanligare hos 
kvinnor än hos män. Patienter som enbart hade en grundskoleutbildning eller bodde ensamma 
uppgav i fler fall att de upplevde oro (Yilmaz, Sezer, Gürler & Bekar, 2011). Hade patienter 
tidigare opererats och haft en negativ upplevelse av detta ökade patienters preoperativa oro 
(Svensson et al., 2016).  
 
Den postoperativa återhämtningen kunde påverkas negativt av preoperativ oro (Kagan & Bar-
Tal, 2006). Preoperativ oro ökade risken för postoperativa komplikationer så som smärta, 
nedsatt rörlighet, illamående, nedsatt aptit och sömnsvårigheter. Patienter som uppgav att de 
hade en lägre nivå av preoperativ oro upplevde en högre nivå av välbefinnande postoperativt 
(a.a.). Upplevd stress leder till högre nivåer av kortisol i blodet som visade sig kunna leda till 
långsammare sårläkning och nedsatt immunförsvar vilket kunde öka risken för infektion. 
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Konsekvenser av en infektion kunde leda till en förlängd postoperativ återhämtning (Scott, 
2004). 
 
1.3 Mätinstrument vid oro 
Det har konstruerats flertalet mätinstrument som kan användas för att mäta oro och ångest. 
Med hjälp av Visuell Analog Skala (VAS) kan patienten ange sin subjektiva upplevelse av 
exempelvis smärta eller oro. Patienten skattar och markerar sin upplevda oro på en linje, 
oftast 10 cm lång. Linjen kan mäta mellan ändpunkterna “ingen oro - extrem oro”. Patientens 
markering på linjen omvandlas sedan till ett siffervärde (Campbell & Lewis, 1990). I 
mätinstrument State-Trait Anxiety Inventory (STAI) får patienten själv värdera sin oro. 
Patienten skattar både sin aktuella (S-Anxiety) och generella (T-Anxiety) oro genom att 
gradera hur väl 40 stycken påståenden stämmer in på patientens sinnesstämning. Beck 
Anxiety Inventory (BAI) mäter ångestnivån utifrån patientens skattning gällande förekomst 
av fysiologiska symtom (Julian, 2014). Bispectral Index (BIS) används för att mäta EEG och 
därmed patientens sederingsnivå på en skala från 0–100, där 100 innebär att en patient är fullt 
vaken (Duchateau et al., 2013). 
 
1.4 Teoretiskt perspektiv 
Ett salutogent förhållningssätt innebär att det är hälsans ursprung som är det centrala. Istället 
för att fokusera på orsaken till en sjukdom utforskar det salutogena perspektivet orsakerna till 
hälsa och individens friskfaktorer. Enligt det salutogena förhållningssättet befinner sig alla 
människor i ett spann mellan hälsa och ohälsa. Spannet innebär att alla människor har hälsa i 
olika omfattning oavsett om de är sjuka eller inte. Det här spannet kallas för hälsokontinuum 
och kan användas i det preventiva arbetet för att bibehålla hälsa (Antonovsky, 1987/2005). Ur 
det salutogena förhållningssättet har Antonovsky (1987/2005) utvecklat begreppet känsla av 
sammanhang (KASAM). KASAM grundar sig i tre centrala begrepp; begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet. Begriplighet innefattar i vilken grad en person påverkas av 
olika stimuli och uppfattar dessa som fattbara eller inte. En person som har låg känsla av 
begriplighet ser inte att stimuli kan sättas i ett sammanhang och de har svårt att förstå orsaken 
bakom händelser. Meningsfullhet speglar en människas motivation och mening i livet. En låg 
känsla av meningsfullhet innebär att en person är likgiltig till livet och uppfattar utmaningar 
som motgångar i livet. Begreppet hanterbarhet beskriver en persons känsla av sin förmåga att 
bemöta påfrestande händelser i livet. Tron om att andra ska hantera personens motgångar, 
exempelvis ödet, innebär att personen har en låg känsla av hanterbarhet. Oro kan grunda sig i 
bristande känsla av begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet och därmed minska graden 
av upplevd hälsa (a.a.). 
 
Under livets gång kan människor uppleva olika grad av KASAM. Utvecklingen av KASAM 
bygger på en människas sociala, kulturella och historiska sammanhang. Olika faktorer kan 
leda till en högre nivå av upplevd hälsa på hälsokontinuumet. Exempel på sådana faktorer är 
utbildning, goda levnadsförhållanden, socialt stöd, goda strategier för problemhantering, 
självinsikt samt genetiska förutsättningar (Antonovsky, 1987/2005). KASAM är ett 
förhållningssätt som sjuksköterskan kan använda sig av för att bemöta patienters behov 
(Socialstyrelsen, 2015). 
 
1.5 Problemformulering 
Oro kan innebära upplevelse av ohälsa för patienter. Upplevd preoperativ oro är ett vanligt 
förekommande problem som kan generera i en negativ känsla samt leda till en förlängd 
postoperativ återhämtning. En förlängd postoperativ återhämtning innebär inte endast ett 
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lidande för patienter utan kan även innebära en ökad ekonomisk kostnad för samhället. 
Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att främja patienters hälsa och att lindra lidande. Om 
omvårdnadsåtgärder kan behandla preoperativ oro kan sjuksköterskan främja patienters hälsa 
och lindra deras lidande och därmed kan även samhället gynnas.  

2. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra oro hos patienter 
inför operation. 

3. Metod 
3.1 Design 
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk sökning enligt 
Willman et al. (2016) med deskriptiv design (Henricson, 2017). Utifrån systematiska 
sökningar i elektroniska databaser sammanställdes tidigare forskning inom området.  
 
3.2 Sökstrategi 
Systematisk sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes i de elektroniska 
databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Utifrån litteraturstudiens syfte 
identifierades de meningsbärande orden; ”omvårdnadsåtgärder”, ”oro”, ”patienter” och ”inför 
operation”. De meningsbärande orden översattes till engelska med hjälp av Karolinska 
institutets sökverktyg Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se) för att hitta lämpliga MeSH-
termer som kunde användas som sökord. De översättningar och synonymer som hittades var 
”nursing intervention”, ”nursing”, ”preoperative care”, ”anxiety”, ”psychological stress” och 
”surgical patients”. För att finna relevanta ämnesord i de olika databaserna gjordes sökningar i 
ämnesordlistan för respektive databas. Ord som inte fanns tillgängliga som ämnesord i 
databaserna söktes som fritext med trunkering.  
 
I CINAHL gjordes en sökning i ämnesordlistan Cinahl Headings. Ämnesorden ”Nursing 
Intervention”, ”Anxiety”, ”Stress, Psychological” och ”Surgical Patients” hittades i Cinahl 
och söktes i kombination med fritextordet ”Preoperative Care*”. I MEDLINE gjordes 
sökningen i MeSH och ämnesorden ”Nursing”, ”Preoperative Care”, ”Anxiety” och ”Stress, 
Psychological” söktes tillsammans med fritextorden ”Nursing Intervention*” och ”Surgical 
patient*”. I PsycINFO gjordes sökningen i ämnesordlistan Thesaurus. Ämnesorden 
”Nursing”, ”Anxiety”, ”Psychological stress” och ”Surgical Patients” söktes i PsycINFO 
tillsammans med fritextorden ”Nursing intervention*” och ”Preoperative care*”.  
 
Söktermerna söktes enskilt innan de kombinerades med booleska sökoperatorer ”OR” och 
”AND” (Willman et al., 2016). De databasanpassade söktermerna i respektive sökblock 
kombinerades med sökoperatorn ”OR” (Tabell 1). Varje sökblock kombinerades sedan med 
sökoperatorn ”AND”. De begränsningar som angavs i sökningen var att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska, publicerade mellan 2008–2018, endast inkludera deltagare med en ålder 
>18 år och vara peer reviewed. I databasen MEDLINE var det inte möjligt att använda 
begränsningen peer reviewed eftersom samtliga artiklar i databasen är peer reviewed. För att 
hitta relevanta källor som litteraturstudiens systematiska sökning inte innefattade gjordes en 
manuell sökning i valda artiklars referenslistor efter ytterligare artiklar som kunde besvara 
litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014). Artiklarna sammanställs i matriser (Bilaga 2). 
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Tabell 1. Söktermskombination   
Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 
CINAHL MH ”Nursing Intervention” 

”Preoperative care*” 
 

MH ”Anxiety” 
MH ”Stress, 
Psychological” 

MH ”Surgical Patients” 

MEDLINE MH ”Nursing”�
MH ”Preoperative care” 
”Nursing intervention*” 

MH ”Anxiety” 
MH ”Stress, 
Psychological” 

”Surgical patient*” 

PsycINFO DE ”Nursing” 
”Nursing intervention*” 
”Preoperative care*” 

DE ”Anxiety”�
DE ”Psychological 
stress” 

DE ”Surgical Patients” 

 
3.3 Urval 
Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle fokusera på preoperativa 
åtgärder för att lindra oro och att omvårdnadsåtgärder kunde utföras av den allmänna 
sjuksköterskan. Exklusionskriterier för artiklarna var översiktsartiklar, att de endast beskrev 
omvårdnadsåtgärder gentemot anhöriga och att deltagarna var gravida. Första steget i 
urvalsprocessen var att samtliga 36 titlar lästes av båda författarna. De artiklar som var 
relevanta för litteraturstudien gick vidare till steg två i urvalsprocessen. I andra urvalssteget 
lästes artiklarnas abstrakt. Totalt lästes 20 stycken abstrakt. I tredje urvalssteget lästes 17 
stycken artiklar i fulltext, varav elva stycken ansågs besvara syftet. De elva artiklarna gick 
vidare till kvalitetsgranskning. I de kvalitetsgodkända artiklarnas referenslistor gjordes en 
manuell sökning som resulterade i ytterligare två vetenskapliga artiklar som ansågs besvara 
syftet (Kristensson, 2014). Kvalitetsgranskning av de manuellt framsökta artiklarna 
genomfördes. 
 
3.4 Kvalitetsgranskning 
De 13 artiklar som ansågs besvara syftet granskades med hjälp av granskningsmallar från 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) och kompletterades 
sedan med granskningsmallen skriven av Willman et al. (2016). Granskningsmallarna var 
anpassade efter artiklarnas forskningsdesign och bedömde artiklarnas kvalitet.  
 
Artiklarna granskades enskilt av båda författarna innan en gemensam diskussion fördes 
gällande artiklarnas kvalitet. Tio stycken artiklar ansågs vara av god kvalitet och lämpliga att 
använda i studiens resultat. Tre stycken exkluderades eftersom de inte ansågs besvara syftet 
eller för att kontrollgrupp saknades i artikeln. Artiklarna finns beskrivna i bilaga 2 (Bilaga 2). 
 
3.5 Bearbetning och analys 
De inkluderade artiklarnas resultat bearbetades enligt Kristensson (2014). Första steget 
innebar att noggrant läsa samtliga artiklarnas resultat. För att skapa en överblick över 
artiklarnas innehåll gjordes en artikelmatris till respektive artikel (Bilaga 2). Därefter 
diskuterades artiklarnas interventioner och resultat för att identifiera likheter och skillnader i 
syfte att kunna sortera och organisera innehållet (Kristensson, 2014). Utifrån artiklarnas 
intervention identifierades två huvudområden innehållande ett antal underrubriker som 
svarade på litteraturstudiens syfte. Litteraturstudiens resultat presenteras genom deskriptiv 
statistik i form av text och tabeller (Ejlertsson, 2012). 
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3.6 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga artiklar som inkluderats till resultatet i litteraturstudien har granskats och fått 
godkännande av en etisk kommitté. Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 
[WMA], 2018) är ett internationellt styrdokument som redogör för forskningsetiska principer 
gällande forskning som involverar människor. Styrdokumentet beskriver bland annat att en 
etisk kommitté granskar hur väl forskningen är anpassad utifrån landets lagar. 
Helsingforsdeklarationen (WMA,2018) anger även att studiedeltagare ska ge informerat 
samtycke att delta i studien, att studiedeltagares autonomi och integritet ska skyddas, att 
studiens nytta ska överväga eventuella risker samt att alla studiedeltagare har rätt att avbryta 
sin medverkan utan negativa påföljder. Samtliga inkluderade artiklar i litteraturstudien 
värderades ha genomförts på ett etiskt försvarbart sätt.  
 
All data som har uppfyllt uppställda inklusionskriterier samt svarat till litteraturstudiens syfte 
har granskats och bearbetats. En gemensam diskussion av interventioner och resultat gjordes 
för att synliggöra författarnas förförståelse. Litteraturstudiens resultat har presenterats med ett 
öppet och objektivt förhållningssätt.  

4. Resultat 
Litteraturstudiens resultat är baserat på tio vetenskapliga artiklar (Bilaga 2). Samtliga artiklar 
har en kvantitativ ansats. Åtta stycken av artiklarna är randomiserade kontrollerade studier 
och två är kvasi-experimentella studier. Artiklarnas resultat analyserades och sorterades i två 
huvudrubriker; konventionella omvårdnadsåtgärder och komplementära omvårdnadsåtgärder. 
Utifrån artiklarnas presenterade interventioner skapades underrubriker; information, 
relationsfördjupning, musik, akupunktur, avslappningsterapi och aromaterapi (Figur 1). En 
översikt över artiklarna med konventionella omvårdnadsåtgärder visas i Tabell 2 och över 
artiklarna med komplementära omvårdnadsåtgärder i Tabell 3. 
 

  
Figur 1. Huvudområden och underrubriker i litteraturstudiens resultat. 
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4.1 Konventionella omvårdnadsåtgärder 
Tabell 2. Översikt över konventionella omvårdnadsåtgärder.  
Artikel Intervention Antal 

deltagare 
Kvinnor/Män Signifikant 

resultat 
Erci et al., 2008 Relationsfördjupning 120 64/56 Ja 
Malek et al., 
2018 

Relationsfördjupning 160 77/83 Ja 

Sadati et al., 
2013 

Information 100 100/0 Ja 

Shahmansouri et 
al., 2014 

Information 60 17/43 Nej 

 
4.1.1 Information 
Forskning har visat att preoperativ oro kan lindras genom att information till studiedeltagare 
ges individuellt (Sadati et al., 2013) men inte genom grupputbildning (Shahmansouri et al., 
2014). Samtliga studiedeltagare fick den information som rutinmässigt gavs till patienter som 
ska genomgå en operation (Sadati et al., 2013; Shahmansouri et al., 2014). Inför operation 
fick studiedeltagare i interventionsgrupperna ytterligare information om hälsofrämjande 
beteendeförändring (Shahmansouri et al., 2014), operationsrummets utseende, fördelar med 
en viss typ av operation samt besvarade studiedeltagares egna frågor (Sadati et al., 2013). 
Grupputbildning vars mål var att minska rädsla och oro genom att öka studiedeltagares 
kunskap ledde inte till att medelvärdet av orosnivå minskades signifikant (Shahmansouri et 
al., 2014). Studiedeltagares nivå av oro visade sig vara signifikant lägre hos de som fick 
ytterligare information enskilt jämfört med de deltagare som endast fått den information som 
gavs enligt rutin (Sadait et al., 2013). Att endast få rutinmässig information resulterade i en 
viss ökning av den genomsnittliga orosnivån (Sadati et al., 2013; Shahmansouri et al., 2014).  
 
4.1.2 Relationsfördjupning 
Nivån av preoperativ oro kan lindras genom en utveckling av relationen mellan patient och 
sjuksköterska (Erci, Sezgin & Kacmaz, 2008; Malek, Zakerimoghadam, Esmaeili & 
Kazemnejad, 2018). En stödjande och pedagogisk inriktad intervention delvis bestående av 
upprätthållande av kommunikation mellan deltagare och sjuksköterska, att besvara 
studiedeltagarens frågor, samtal kring studiedeltagarens farhågor (Erci et al., 2008; Malek et 
al., 2018) samt utbildning om stresshanteringsmetoder visade sig ha en positiv påverkan på 
den genomsnittliga preoperativa oron (Malek et al., 2018). Tillämpning av Peplau’s 
Interpersonal Relations Model (Peplau, 1991[1988]) resulterade i att studiedeltagare upplevde 
en ökad känsla av sammanhang och tilltro till att hantera sin oro. Det skedde en signifikant 
minskning av orosnivåns medelvärde efter tillämpning av modellen medan minskningen av 
oro i kontrollgruppen ej var signifikant (Erci et al., 2008). Tillämpande av en allmänt 
stödjande och pedagogisk intervention ledde till en signifikant minskning av den 
genomsnittliga orosnivån. Avsaknad av ett allmänt stödjande och pedagogiskt bemötande 
visade att studiedeltagares nivå av oro ökade signifikant mellan mättillfällena (Malek et al., 
2018). 
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4.2 Komplementära omvårdnadsåtgärder 
Tabell 2. Översikt över konventionella omvårdnadsåtgärder.  
Artikel Intervention Antal 

deltagare 
Kvinnor/Män Signifikant 

resultat 
Acar et al., 
2013 

Akupunktur 52 21/31 Ja 

Arslan et al., 
2010 

Musik 64 0/64 Ja 

Braden et al., 
2009 

Aromaterapi 150 75/75 Ja 

Brand et al., 
2013 

Avslappningsterapi 86 55/31 Ja 

Lin, 2010 Avslappningsterapi 93 60/33 Ja 
Ni et al., 2010 Musik 174 112/62 Ja 

 
4.2.1 Musik 
Att lyssna på musik i 20 minuter innan operation har visat sig minska den preoperativa oron. 
En musikgenre kunde väljas från ett, av forskarna, utvalt musikbibliotek (Arslan, Özer & 
Özyurt, 2008; Ni, Tsai, Lee, Kao & Chen, 2010). En signifikant större minskning av den 
genomsnittliga orosnivån uppgavs av de deltagare som lyssnat på musik jämfört med de som 
enbart vilat (a.a.). De deltagare som inte lyssnat på musik uppvisade både en signifikant 
genomsnittlig ökning (Arslan et al., 2008) och en viss minskning av orosnivån (Ni et al., 
2010). Musik hade ingen signifikant påverkan på studiedeltagares hjärtfrekvens men en 
signifikant skillnad påvisades mellan interventions- och kontrollgrupp gällande systoliskt 
blodtryck (Ni et al., 2010). 
 
4.2.2 Akupunktur 
Preoperativ oro kan lindras genom 20 minuters akupunktur med en pressnål på YinTang-
punkten, en punkt som är belägen mellan ögonbrynen vid näsroten. Akupunktur på YinTang-
punkten ledde till en signifikant minskning av medelvärdet gällande hjärnaktiviteten och en 
signifikant lägre nivå av hjärnaktivitet än hos deltagare som fått placeboakupunktur. 
Akupunktur ledde till en lägre upplevd genomsnittlig nivå av aktuell oro men påverkade inte 
upplevelsen av den generella oron. Att få placeboakupunktur visade ingen signifikant 
påverkan på den aktuella eller den generella oron (Acar, Cuvas, Ceyhan & Dikmen, 2013). 
 
4.2.3 Avslappningsterapi 
Att ta del av avslappningsterapi innan operation ledde till en minskad upplevelse av 
preoperativ oro (Brand, Munroe & Gavin, 2013; Lin, 2010). Som avslappningsterapi kunde 
studiedeltagare få 10-minuters handmassage (Brand et al., 2013) eller lyssna på en inspelning 
som innehöll instruktioner om djupandning, uppmuntran till att deltagare skulle visualisera en 
lugn och meditativ plats, instruktioner om arm-och benrörelser samt instruktioner om att 
långsamt återgå till det vanliga två gånger i 10 minuter (Lin, 2010). Det påvisades att 
interventionsgruppens genomsnittliga orosnivå var signifikant lägre jämfört med de 
studiedeltagare som endast vilat (Brand et al., 2013; Lin, 2010). Medelvärdet av det uppmätta 
systoliska blodtrycket var signifikant lägre hos de studiedeltagare som lyssnat på 
avslappningsterapi. Studiedeltagares hjärtfrekvens undersöktes, ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna påvisades vid sista mättillfället (Lin, 2010). 
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4.2.4 Aromaterapi 
Preoperativ oro kunde lindras genom användning av den eteriska oljan Lavandin. Ett 
signifikant lägre medelvärde gällande orosnivå uppvisades hos deltagare som luktat på 
Lavandinolja och fått oljan applicerad på fotens pulspunkt. Kvinnors genomsnittliga orosnivå 
var vid baslinjemätning och efter intervention högre än männens, det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan kvinnor och män gällande minskningen av orosnivå. Samtliga deltagare som 
enbart fått preoperativa förberedelser enligt rutin visade en ökad orosnivå. Användning av 
jojobaolja, som placebo, visade en minskning av orosnivån som inte var signifikant (Braden, 
Reichow & Halm, 2009). 

5. Resultatsammanfattning 
Preoperativ oro kan lindras genom ett flertal olika konventionella omvårdnadsåtgärder och 
komplementära omvårdnadsåtgärder. Att få information, stöd av sjuksköterska, musikterapi, 
akupunktur, avslappningsterapi eller aromaterapi var oroslindrande omvårdnadsåtgärder som 
framkom i litteraturstudiens resultat. Att ge information som omvårdnadsåtgärd resulterade 
endast i en minskad genomsnittlig orosnivå om den utfördes individuellt och inte om den gavs 
i grupp. Vissa artiklar studerade omvårdnadsåtgärders påverkan på fysiologiska symtom för 
oro. Att lyssna på musik eller avslappningsterapi ledde till ett signifikant lägre systoliskt 
blodtryck men påverkade inte övriga fysiologiska symtom. 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
För att besvara syftet i föreliggande examensarbete genomfördes en litteraturstudie med 
deskriptiv design. Att genomföra en litteraturstudie ansågs vara lämpligt då det är ett relevant 
tillvägagångssätt för sammanställning av befintlig forskning (Kristensson, 2014) och eftersom 
den tilldelade tiden för examensarbetet var begränsad. 
 
Tillgänglig forskning söktes fram genom systematisk sökning i elektroniska databaser med 
vetenskaplig litteratur och manuell sökning i vetenskapliga artiklars referenslistor. 
Systematisk sökning är ett lämpligt tillvägagångssätt för att söka fram och samla all relevant 
litteratur (Kristensson, 2014). Användning av systematisk sökning gör sökresultatet mer 
specifikt och sensitivt (Willman et al., 2016). På grund av den givna tidsramen kunde dock 
inte en fullständig systematisk sökning genomföras. En konsekvens av att endast genomföra 
en begränsad sökning kan innebära att viss relevant forskning uteblir, vilket i sin tur kan 
påverka litteraturstudiens resultat och därmed minska dess validitet (Henricson, 2017). De 
databaser där sökningarna genomfördes valdes eftersom de är inriktade på forskning inom 
omvårdnad och psykologi. Att databaserna var ämnesspecifika stärkte litteraturstudiens 
trovärdighet eftersom möjligheterna att hitta artiklar som kunde besvara litteraturstudiens 
syfte förbättrades (Henricson, 2017). Kristensson (2014) menar att en litteraturstudies 
validitet kan stärkas genom en manuell sökning i referenslistor eftersom att ett större antal 
artiklar som besvarar syftet kan inkluderas.  
 
De söktermer som användes grundade sig på meningsbärande ord i litteraturstudiens syfte, 
vilket ledde till ett specifikt sökresultat som samtidigt kunde inkludera alla relevanta artiklar. 
Den slutgiltiga sökningen bestod av en kombination av ämnesord och fritextord. Ämnesord 
användes för att specificera sökningen. En sökning med fritextord kan minska sökningens 
specificitet och kan öka antalet artiklar i sökningen (Kristensson, 2014). Flertalet 
testsökningar med olika slags sökord och sökordskombinationer i databaser genomfördes. Att 
endast använda sig av ämnesord gav få artiklar men majoriteten av artiklarna besvarade 
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litteraturstudiens syfte. En testsökning som endast bestod av kombinationer av olika fritextord 
genererade däremot ett stort antal artiklar men där flertalet var irrelevanta för att besvara 
litteraturstudiens syfte. För att minska antalet irrelevanta artiklar utan att göra den slutgiltiga 
sökningen för specifik användes en kombination av ämnesord och fritextord. Antalet artiklar 
som den slutgiltiga sökningen genererade var relativt få vilket kan tyda på att den sökningen 
var för specifik och relevanta artiklar kan därmed ha försummats. Den slutgiltiga sökningens 
sensitivitet kan däremot anses vara hög eftersom samma artiklar återkom i flertalet databaser 
trots varierande kombinationer av fritextord och ämnesord (Henricson, 2017). 
 
I litteraturstudiens sökprocedur användes begränsningar. En begränsning var att artiklarna 
skulle vara peer reviewed för att säkerställa att de var vetenskapliga och trovärdiga 
(Henricson, 2017). En ytterligare begränsning som gjordes var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan år 2008-2018. Val av en begränsning på tio år kan öka risken för att 
inkludera inaktuell forskning eftersom att forskning ständigt utvecklas. Att de äldre artiklarna 
studerade liknande områden som de artiklar som nyligen publicerats kan motivera att de trots 
att de publicerats för tio år sedan var relevanta för litteraturstudien. Inklusions- och 
exklusionskriterier bestämdes innan sökningen påbörjades för att definiera populationen 
(Kristensson, 2014). För att hitta relevanta artiklar som besvarade syftet samt överensstämde 
med angivna inklusions- och exklusionskriterier skedde en urvalsprocess i flertalet steg. I det 
första steget i urvalsprocessen gjordes en genomläsning av artiklarnas titlar. Att det endast är 
artiklarnas titlar som läses kan innebära en risk att relevanta artiklar utesluts på grund av 
missvisande titlar. De artiklar som ansågs vara användbara för litteraturstudiens resultat efter 
urvalsprocessen kvalitetsgranskades med granskningsmallar. Henricson (2017) menar att 
kvalitetsgranskning med relevanta granskningsmallar kan öka tillförlitligheten i 
litteraturstudiens resultat. Bristande erfarenhet av kvalitetsgranskning kan leda till uppkomst 
av systematiska fel då det finns en risk att artiklar av god kvalitet utesluts och att artiklar av 
svag kvalitet inkluderas. Val av artiklar och kvalitetsgranskning genomfördes enskilt innan en 
diskussion fördes gällande artiklarnas kvalitet. Den gemensamma diskussionen innebär en 
minskad risk för att relevanta artiklar utesluts och ökar litteraturstudiens trovärdighet (a.a). 
Kvalitetsgranskningen ledde till att tre artiklar uteslöts. Två av artiklarna besvarade inte syftet 
och den tredje saknade kontrollgrupp. Avsaknad av kontrollgrupp kan minska den interna 
validiteten (Kristensson, 2014).  
 
Artiklarnas resultat bearbetades för att öka förståelsen för artiklarnas resultat och lättare se 
likheter mellan artiklarna (Kristensson, 2014). Vid analys framkom två huvudområden vilka 
sorterades in i konventionella respektive komplementära omvårdnadsåtgärder. Underrubriker 
skapades och organiserades utefter vilken omvårdnadsåtgärd som beskrevs i artiklarna. 
Omvårdnadsåtgärderna Information och Relationsfördjupning grundade sig delvis på samma 
typ av intervention, att ge information till studiedeltagare, men valdes trots detta att särhållas 
eftersom deras främsta fokus skilde sig åt. 
 
Artiklarna som inkluderats i litteraturstudiens resultat var samtliga godkända av en etisk 
kommitté. Etikprövning säkerställer att studiedeltagarna behandlats på ett etiskt försvarbart 
sätt och inte utsatts för onödigt lidande. För att bibehålla ett etiskt förhållningssätt i arbetet 
med att presentera litteraturstudiens resultat tillämpades ett öppet och objektivt arbetssätt för 
att minska risken för förvrängning av resultatet. Risken att resultatet har påverkats av 
författarnas förförståelse minskas genom att interventioner och artiklarnas resultat diskuteras 
gemensamt. Utöver författarnas förförståelse kan metodologiska och språkliga begränsningar 
leda till en orättvis värdering och feltolkning av artiklar (Kjellström, 2017). En gemensam 
diskussion fördes för att minska risken för felvärdering av artiklarna. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra 
oro hos patienter inför operation. Resultatet i litteraturstudien visade huvudsakligen att 
studiedeltagares upplevda preoperativa oro kunde lindras med såväl konventionella som 
komplementära omvårdnadsåtgärder. I resultatet framkom även att omvårdnadsåtgärderna 
kunde lindra studiedeltagares orostillstånd i varierande grad. 
 
Litteraturstudiens resultat visade att konventionella omvårdnadsåtgärder såsom att ge 
information individuellt till studiedeltagare och fördjupa relationen mellan patient och 
sjuksköterska kunde lindra den preoperativa oron (Erci et al., 2008; Malek et al., 2018; Sadati 
et al., 2013). Patienter har angett att de oroar sig för att få otillräcklig information då det kan 
påverka beslut som de ska fatta gällande deras vård (Svensson et al., 2016). I resultatet 
framkom det att studiedeltagare som fick information som svarade på deras farhågor gällande 
operationen och den postoperativa processen uppgav en lägre nivå av oro (Sadati et al., 2013). 
Något som styrker trovärdigheten i litteraturstudiens resultat gällande att individuell 
information kan lindra preoperativ oro är att det finns nyutkommen forskning som visar att 
genom att fylla kunskapsluckor gällande patienters upplevda oro inför den kommande 
operationen kan patienters oro lindras (Kesänen et al., 2017). Till skillnad från när deltagare 
fick information som till viss del var individanpassad (Kesänen et al., 2017; Sadati et al., 
2013) ledde grupputbildning inte till en minskad nivå av oro (Shahmansouri et al., 2014).  Att 
det framkom tvetydigheter gällande informations effekt på orosnivå kan utöver olika slags 
intervention bero på att endast kvinnor studerats i en av artiklarna (Sadati et al., 2013). 
Tvetydigheten kan grunda sig i att metodens utformning skulle kunna innebära att alla 
individuella frågor inte besvarats och att kunskapsluckor därför kvarstod. Att få information 
kan stärka patientens upplevelse av sin egen förmåga att hantera utmanande händelser, såsom 
en operation. Hanterbarhet är ett betydande begrepp för en individs känsla av sammanhang 
(Antonovsky, 1987/2005). Sjuksköterskor skulle kunna bidra till utvecklandet av KASAM 
hos patienter som visar oro inför operation. Sjuksköterskor som fokuserade på att grunda en 
fördjupad relation med studiedeltagare genom att ge stöd, information och utbildning om 
stresshanteringsmetoder lindrade studiedeltagares preoperativa oro (Erci et al., 2008; Malek et 
al., 2018). En förklaring till att oron lindrades kan vara att sjuksköterskorna bidrog till att 
studiedeltagare utvecklade sin känsla av socialt, kulturellt och historiskt sammanhang som är 
en del av KASAM (Antonovsky, 1987/2005). Litteraturstudiens resultat och ytterligare 
forskning (Kesänen et al., 2017) tyder på att beskrivna konventionella omvårdnadsåtgärder i 
vissa fall kan sänka den preoperativa orosnivån samt öka patienters upplevelse av 
sammanhang och därmed även hälsa. 
 
Att lyssna på musik eller avslappningsterapi är två komplementära omvårdnadsåtgärder som 
har visat sig ha lindrande effekt på studiedeltagares preoperativa oro (Arslan et al., 2008; 
Brand et al., 2013; Lin, 2010; Ni et al., 2010). Resultatet i litteraturstudien visar att musik kan 
vara ett användbart hjälpmedel för att lindra studiedeltagares preoperativ oro när de själva kan 
välja vilken musikgenre de ska lyssna på (Arslan et al., 2008; Ni et al., 2010). Resultatet 
överensstämmer med forskning som presenterats mer nyligen där studiedeltagare däremot inte 
själva valde vilken typ av musik de skulle lyssna på (Ugras et al., 2018). En anledning till att 
studiedeltagare kunde vara mindre oroliga preoperativt efter att de lyssnat på musik kan vara 
att de med hjälp av musik kan hantera sin stress och därmed kunna känna sig mer 
avslappnade. Resultatet som presenterats gällande att inspelad avslappningsterapi sänker den 
preoperativa orosnivån hos studiedeltagare påvisas även i senare publicerad forskning 
innehållande en liknande intervention (Ko & Lin, 2011). I litteraturstudiens resultat beskrivs 
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att musik och inspelad avslappningsterapi ledde till ett signifikant lägre systoliskt blodtryck 
(Lin, 2010; Ni et al., 2010). Studiedeltagares puls påverkades dock inte signifikant av att 
lyssna på avslappningsterapi (Lin, 2010). Ko och Lin (2011) påvisar att det systoliska 
blodtrycket och pulsen hos studiedeltagare blev signifikant lägre efter att ha lyssnat på 
avslappningsterapi. Eftersom artikeln inte jämförde sitt resultat med en kontrollgrupp kan 
dock inte artikelns resultat styrka det som framkom i litteraturstudien. Förhöjt systoliskt 
blodtryck och hjärtfrekvens är exempel på symtom för oro som kan påverka den postoperativa 
återhämtningen negativt (Kagan & Bar-Tal, 2006). Genom oroslindrande omvårdnadsåtgärder 
kan sjuksköterskan minska förekomsten av symtom för oro och därmed gynna patienters 
postoperativa återhämtning. Komplementära omvårdnadsåtgärder torde kunna påverka 
patienters upplevda oro och fysiologiska symtom på oro, något som kan vara en följd av en 
positiv utveckling av KASAM. Sjuksköterskan kan erbjuda patienter musik och 
avslappningsterapi som verktyg för att stressfulla situationer ska upplevas mer hanterbara för 
patienter. Strategier för problemhantering och lindrande av fysiologiska symtom för oro kan 
leda till att patienter upplever en högre nivå av hälsa på hälsokontinuumet (Antonovsky, 
1987/2005). 
 
Resultatet i litteraturstudien tyder på att preoperativ oro kan lindras genom användande av 
komplementära metoder såsom akupunktur och aromaterapi (Acar et al., 2013; Braden et al., 
2009). Utöver akupunktur på Yintang-punkten har ytterligare forskning visat att även 
akupressur på Yintang-punkten kan minska studiedeltagares preoperativa oro (Acar et al., 
2013; Agarwal et al., 2005). Litteraturstudiens resultat kan stärkas genom att annan forskning 
påvisar liknande resultat (Willman et al., 2016), men eftersom artiklarna använt sig av olika 
typer av interventioner kan tillförlitligheten inte säkerställas fullständigt. Resultatet i 
litteraturstudien visar även att en komplementär metod innehållande eteriska oljor kan lindra 
preoperativ oro (Braden et al., 2009). Tidigare forskning har inte kunnat redogöra för en 
minskad nivå av oro hos studiedeltagare som dagligen använt eteriska oljor i väntan på svar 
från olika typer av avancerade undersökningar (Stirling, Raab, Alder & Robertson, 2007). Att 
resultaten skiljer sig åt kan bero på att olika sorts eteriska oljor används i artiklarna samt att 
orsaken till studiedeltagares oro skiljer sig åt. Den tidigare forskningens vetenskapliga värde 
skulle kunna anses vara lägre än litteraturstudiens resultat eftersom studiedeltagare haft ett 
eget ansvar för användandet av oljan (a.a), vilket sänker forskarens grad av kontroll 
(Kristensson, 2014).  
 
Tillämpning av vissa komplementära omvårdnadsåtgärder kan vara problematiskt för den 
grundutbildade sjuksköterskan. Utförandet av komplementära omvårdnadsåtgärder kan 
påverka graden av lindrande, exempelvis var akupunkturnålen placeras och vilken eterisk olja 
som används (Acar et al., 2013; Braden et al., 2009). Vad litteraturstudiens författare förstår 
saknas undervisning om hur komplementära omvårdnadsåtgärder ska utföras i svensk 
sjuksköterskeutbildning. Att kunna arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt ingår i 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och kan 
innebära tillämpning av komplementära omvårdnadsåtgärder. I sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning beskrivs även att metoder som bygger på bästa tillgängliga vetenskap, 
det vill säga evidensbaserade omvårdnadsåtgärder, ska användas (a.a.). Att tillämpa 
komplementära omvårdnadsåtgärder kan anses strida mot användning av evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor skulle möjligen behöva ökad kunskap om ett säkert och 
korrekt användande av komplementära omvårdnadsåtgärder för att öka möjligheterna att 
lindra patienters preoperativa oro med ett personcentrerat förhållningssätt. 
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Att lindra patienters oro är en del i sjuksköterskors arbete med att främja och bibehålla hälsa. 
Genom att inneha kunskap om att patientens upplevelse av hälsa kan påverkas av faktorer 
såsom genus, socioekonomiska bakgrund, kultur och miljö kan sjuksköterskan främja hälsa på 
ett jämlikt sätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Folkhälsomyndigheten (2018) 
beskriver att kvinnor oftare besväras av oro än vad män gör. Forskning visar att kvinnor 
upplevde en högre grad av oro än män, såväl innan som efter oroslindrande 
omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärder som visat sig kunna lindra oro leder dels till en 
likartad minskning av orosnivå hos båda könen (Braden et al., 2009). Det finns dock 
forskning som talar emot att oroslindrande omvårdnadsåtgärder minskar oro lika mycket hos 
båda könen (Ko & Lin, 2011). Litteraturstudiens resultat och tidigare forskning påvisar att 
utökad information endast ledde till en signifikant minskning av oro när samtliga (Sadati et 
al., 2013) eller majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor (Kesänen et al., 2017) men inte 
när majoriteten av studiedeltagarna var män (Shahmansouri, 2014). Tvetydighet gällande 
olika grad av oroslindring kan tyda på att patientens genus påverkar vilken effekt den 
oroslindrande omvårdnadsåtgärder har. Skillnaden gällande omvårdnadsåtgärdernas lindrande 
effekt på oro kan förutom genus bero på vilken metod som använts för att lindra oro eller 
studiedeltagares övriga förutsättningar för att uppnå hälsa.  
 
Litteraturstudiens resultat bygger på artiklar från Iran, Kina, Turkiet och USA vilket kan 
innebära att studiedeltagare har olika förutsättningar för att främja och bibehålla hälsa. 
Samhällsuppbyggnaden skiljer sig mellan länderna och kan påverka studiedeltagares kultur, 
möjlighet till utbildning och ekonomiska förutsättningar, dessa faktorer kan enligt 
Antonovsky (1987/2005) utgöra grunden till oro och hur oron hanteras. Vid implementering 
av oroslindrande omvårdnadsåtgärder är det betydelsefullt att ta hänsyn till samhällets 
uppbyggnad och studiedeltagares förutsättningar för hälsa för att en optimal oroslindring ska 
kunna uppnås. Studiedeltagares nivå av utbildning kan inverka på personers grundläggande 
känsla av begriplighet, hur de förstår orsaken till händelser som uppstår i livet (a.a.). 
Information och relationsfördjupning är beskrivna omvårdnadsåtgärder som kan anses 
utveckla en persons känsla av begriplighet. Känslan av meningsfullhet kan påverkas av en 
persons kulturella tillhörighet och ekonomiska förutsättningar eftersom det kan påverka 
personens upplevelse av socialt sammanhang. I litteraturstudiens resultat framkom att när 
sjuksköterskan fokuserade på att skapa en relation till studiedeltagare ledde det till en 
minskad oro (Erci et al., 2008; Malek et al., 2018). Den minskade oron kan grunda sig i en 
utveckling av meningsfullhet och känslan av sammanhang. För att främja hälsa på ett jämlikt 
sätt kan det anses vara av vikt att hänsyn tas till patienters och olika kulturers förutsättningar 
för att hantera stressfulla situationer vid utformningen av oroslindrande omvårdnadsåtgärder. 
Implementering av omvårdnadsåtgärder visade sig kunna lindra oro, något som enligt Kagan 
och Bar-Tal (2006) kan förkorta den postoperativa återhämtningen. En kortare postoperativ 
återhämtning skulle förutom ett minskat lidande för patienter även kunna anses innebära en 
besparing av samhällets resurser genom exempelvis att patienters sjukskrivning kan förkortas. 
 

7. Slutsats 
I litteraturstudiens resultat framkommer att flera typer av konventionella omvårdnadsåtgärder 
och komplementära omvårdnadsåtgärder har haft en lindrande effekt på symtomen för och 
upplevelsen av oro hos vuxna patienter inför operation. En anledning till att patienters 
preoperativa oro lindrades kan vara att omvårdnadsåtgärderna stärkte patienters känsla av 
sammanhang. De omvårdnadsåtgärder som framkom i litteraturstudien visade på varierande 
grad av oroslindring. Variationen tycks kunna bero på patienters genus och vilken typ av 
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intervention som genomförts. För att sjuksköterskan ska kunna främja hälsa på ett jämlikt sätt 
bör preoperativ oro lindras utifrån varje patients förutsättningar. 

8. Klinisk nytta och förslag till fortsatt forskning 
Syftet med sjuksköterskans arbete är att främja och bibehålla patienters hälsa. Preoperativ oro 
kan innebära lidande för patienter i form av en känsla av stress och negativ fysiologisk 
påverkan. Det har visat sig att preoperativ oro kan framkalla olika fysiologiska symtom som i 
sin tur påverkar den postoperativa återhämtningen och patienters hälsa efter operation (Kagan 
& Bar-Tal, 2006; Scott, 2004). Litteraturstudiens resultat kan bidra till att upplysa och 
inspirera sjuksköterskor om betydelsen av olika oroslindrande omvårdnadsåtgärder. Vidare 
kan resultatet bidra till att ge sjuksköterskor inspiration till att tillämpa nya typer av 
omvårdnadsåtgärder såsom avslappningsterapi. Redan befintliga omvårdnadsåtgärder kan 
utvecklas genom att exempelvis utveckla skriftlig och muntlig information eller lägga större 
fokus på att skapa en relation med patienter. 
 
För att säkerställa att de beskrivna omvårdnadsåtgärderna har en lindrande effekt på patienters 
preoperativa oro krävs ett större antal studier inom området. Framtida forskning bör 
undersöka oroslindrande omvårdnadsåtgärders effekter på patienter med olika förutsättningar 
för att hälsa ska kunna främjas på ett jämlikt sätt. Att genomföra ytterligare forskning i olika 
länder kan vara betydelsefullt för att undersöka om graden av oroslindring med hjälp av olika 
omvårdnadsåtgärder påverkas av patienters kulturtillhörighet. Patienters genus har till viss del 
visat sig påverka i vilken grad den preoperativa oron kan lindras med omvårdnadsåtgärder. 
Det krävs ytterligare forskning för att säkerställa om skillnader gällande grad av oroslindring 
hos patienter finns för att kunna skapa individanpassade omvårdnadsåtgärder. I 
litteraturstudien ingår endast artiklar med kvantitativ ansats eftersom litteraturstudiens 
sökning inte genererade i artiklar med kvalitativ ansats, något som kan bero på brister i 
sökproceduren eller att förekomsten av kvalitativa artiklar är lägre. Forskning som använt 
kvalitativa metoder skulle kunna komplettera litteraturstudiens framkomna resultat genom att 
ge en djupare förståelse av patienters oro inför operation.  
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Acar, H. V., Cuvas, Ö., Ceyhan, 
A., & Dikmen, B. (2013). 
Acupuncture on Yintang Point 
Decreases Preoperative Anxiety. 
The journal of alternative and 
complementary medicine, 19 (5), 
s. 420-424. doi: 
10.1089/acm.2012.0494 
 
Turkiet. 

The aim was to 
investigate the effect 
of ear-press needle 
acupuncture on 
Yintang point for 
preoperative anxiety. 

Kvantitativ metod. Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Ålder mellan 18-65 år, 
ska genomgå generell eller regional 
anestesi, tillhöra klass I-II i American 
Sociaty of Anesthesiologists. 
Exklusionskriterier: Allvarliga psykiska 
tillstånd, använder läkemedel som är 
ångestdämpande, sederande eller 
psykofarmaka. 
 
Randomiserat urval till två grupper. 
 
52 deltagare. 31 män och 21 kvinnor. 
Studiedeltagarna hade en medelålder på 
ungefär 38 år. 
 
Frågeformuläret STAI (State-Trait Anxiety 
Inventory) används för att mäta ångestnivån 
och BIS (bispectral index) används för att 
mäta hjärnaktiviteten. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor:  
- Randomiserat urval 
- Deltagare och de som 

utvärderade resultatet 
var blindade 

- Likvärdiga grupper  
- Validerade 

mätinstrument 
- Resultatet visar på 

signifikanta skillnader  
- Inget bortfall 

 
Svagheter:  

- Svag redovisning av 
bortfall 

- Litet urval 
- Svag redovisning av 

forskargruppens 
arbetsfördelning 

Studiedeltagare som fick 
akupunktur med en pressnål på 
Yintang punkten hade en lägre 
nivå av ångest än 
kontrollgruppen enligt STAI.  
 
Interventionsgruppens 
hjärnaktivitet minskade enligt 
BIS i förhållande till 
utgångsmätvärdet. I 
kontrollgruppen sågs ingen 
signifikant skillnad under 
mätperioden.  
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Arslan, S., Özer, & N., Özyurt 
F. (2008). Effect of music on 
preoperative anxiety in men 
undergoing urogenital surgery. 
Australian Journal of Advanced 
Nursing 26(2), s. 46.58.  
 
Turkiet. 

The aim was to 
investigate the effect 
of music therapy on 
preoperative anxiety 
levels in Turkish 
men undergoing 
urogenital surgery. 

Kvantitativ studie. Randomiserad 
kontrollerad studie.  
 
Inklusionskriterier: Ålder mellan 18-65 år, 
kan prata, läsa och skriva turkiska. 
Exklusionskriterier: Dövhet, avvikande 
psykisk status, nedsatt kognitiv förmåga 
 
Blockrandomiserat urval till två grupper. 
 
64 stycken manliga studiedeltagare. 
Medelvärdet i interventionsgruppen var 41 
år och i kontrollgruppen var det 46 år. Inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna. 
 
Ångestnivån mättes med frågeformuläret 
STAI (State Trait Anxiety Inventory). 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor: 
- Tydligt syfte 
- Randomiserat urval 
- Validerade 

mätinstrument 
- Resultatet visar på 

signifikanta skillnader 
mellan grupperna 

- Urval beräknat för att 
ge studien power 

- Likvärdiga grupper 
- Inget bortfall 
- Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier 
- Tydlig beskrivning av 

intervention 
 
Svagheter: 

- Svag redovisning av 
bortfall 

- Endast män 
- Ej blindade 

Studien visar att studiedeltagare 
som får lyssna på musik som de 
själva valt får minskad ångest 
enligt STAI jämfört med de som 
endast vilar som istället får en 
ökad nivå av ångest.  
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Braden, R., Reichow, S. & 
Halm, M. A. (2009). The Use of 
the Essential oil lavandin to 
Reduce Preoperative Anxiety in 
Surgical Patients. American 
Society of PeriAnesthesia 
Nurses 24 (6), s. 348-355. doi: 
10.1016/j.jopan.2009.10.002 
 
USA. 

The aim was to 
investigate the effect 
of lavandin on 
preoperative anxiety 
in general surgery.  

Kvantitativ studie. Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Över 18 år, kunna prata 
och läsa engelska, vara alerta och 
orienterade, godkänna användandet av 
essentiella oljor innan operation. 
Exklusionskriterier: Patienten ska genomgå 
hjärtkirurgi, allergi mot lavandin, graviditet, 
nedsatt kognitiv förmåga, patienter som 
använt parfym eller after-shave på 
operationsdagen. 
 
Bekvämlighetsurval som sedan 
randomiserades till tre olika grupper.  
 
150 studiedeltagare deltog. 75 män och 75 
kvinnor och medelåldern var 56 år.  
 
VAS (visual analog scale) graderad från 
”Den lägsta nivån av ångest jag har 
upplevt” till ”Den högsta nivån av ångest 
jag har upplevt”. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor: 
- Tre grupper; 

interventions, placebo- 
och kontrollgrupp 

- Randomiserat urval 
- Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier 
- Beräknat power 
- Blindning mellan 

interventions- och 
placebogrupp 

- Validerat 
mätinstrument 

 
Svagheter: 

- Splittrat syfte 
- Svag redovisning av 

bortfall 
- Bekvämlighetsurval 
- Forskaren var ej 

blindad 

Studiedeltagare som luktat på 
och fick lavandinolja applicerad 
på huden hade signifikant lägre 
nivå av ångest preoperativt 
jämfört med placebo- och 
kontrollgruppen.  
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Brand, L.R., Munrow, D. J., & 
Gavin, J. (2013). The Effect of 
Handmassage on Preoperative 
Anxiety in Ambulatory Surgery 
Patients. AORN Journal 97 (6), 
s. 708-717. doi: 
10.1016/j.aorn.2013.04.003. 
 
USA. 

The aim was to 
determine the effects 
of hand massage on 
patient anxiety in the 
ambulatory surgery 
setting. 

Kvantitativ metod. Kvasiexperimentell 
studie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter som ska 
genomgå dagkirurgi.  
Exklusionskriterier: Under 18 år, talar inte 
engelska, de senaste 30 dagarna utsatts för 
handskada, synnedsättning som kan 
innebära oförmåga att läsa, nedsatt kognitiv 
förmåga som påverkar beslutstagande, 
graviditet, patienter som inkom samma dag 
eller akut.  
 
Blockrandomisering till två grupper.  
 
86 studiedeltagare deltog, 45 deltagare i 
interventionsgruppen och 41 deltagare i 
kontrollgruppen. 55 kvinnor och 31 män 
deltog. Medelåldern i grupperna varierade 
mellan 41-45 år. 
 
VAS (visual analog scale) graderad från 
”Inte alls nervös” till ”Den värsta nervositet 
jag har upplevt”. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor:  
- Kontollgrupp. 
- Tydliga inklusions-och 

exklusionskriterier. 
- Validerat 

mätinstrument 
- Analyserat bortfall. 
- Likartade grupper. 
- Tydlig beskrivning av 

intervention. 
- Resultatet visar 

signifikant skillnad. 
 
Svagheter: 

- Studiedeltagare var ej 
blindade 

- Inte randomiserad. 
- Litet urval. 

Studiedeltagare som fick 
handmassage i väntan på 
dagkirurgi upplevde mindre oro 
än de studiedeltagare som fick 
rutinmässig omvårdnad.  
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Erci, B., Sezgin, S., & Kacmaz, 
Z. (2008). The impact of 
therapeutic relationship on 
preoperative and postoperative 
patient anxiety. Australian 
Journal of Advanced Nursing 
26(1), s. 59-66.  
 
Turkiet. 

The aim was to 
determine the 
effectiveness of 
Peplau’s 
Interpersonal 
Relations Model on 
preoperative and 
postoperative patient 
anxiety. 

Kvantitativ metod. Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Registrerad på en 
kirurgisk klinik, minst 18 år gammal, ska 
genomgå kirurgi, kognitivt kapabel till att 
ge sitt medgivande att delta i studien. 
Exklusionskriterier: anges ej. 
 
Blockrandomiserat urval till två grupper. 
 
120 studiedeltagare deltog, 60 deltagare till 
varje grupp. 64 stycken kvinnor och 56 
stycken män. Medelåldern i grupperna 
varierade mellan 41-44 år. 
 
Självskattningsformuläret BAI (Beck 
Anxiety Inventory) användes för att mäta 
ångestnivå. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor: 
- Tydligt formulerat 

syfte. 
- Tydlig beskrivning av 

intervention. 
- Randomiserat urval. 
- Validerad 

mätinstrument. 
- Signifikant skillnad 

finns. 
- Likvärdiga grupper. 

 
Svagheter: 

- Exklusionskriterier har 
ej formulerats. 

- Inget bortfall beskrivet. 
- Ingen var blindad. 
- Otydlig 

arbetsfördelning. 

Peplau’s Interpersonal Relations 
Model sänkte den preoperativa 
ångestnivån hos studiedeltagare 
i interventionsgruppen. Ingen 
signifikant skillnad såg hos 
kontrollgruppen.  
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Lin, P.-C. (2010). An Evaluation 
of effectiveness of relaxation 
therapy for patientes receiving 
joint replacement surgery. 
Journal of Clinical Nursing 21, 
s. 601-608. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2010.03406.x 
 
Kina. 

To examine the 
effect of relaxation 
therapy on reducing 
patient anxiety and 
pain before and after 
total joint 
replacement. 

Kvantitativ metod. Kvasiexperimentell 
studie. 
 
Inklusionskriterier: kunna prata Mandarin, 
planerad för ledplastik. 
Exklusionskriterier: anges ej. 
 
Konsekutivt urval till två grupper.  
 
93 studiedeltagare deltog, 45 i 
interventionsgruppen och 48 i 
kontrollgruppen. 33 stycken var män och 60 
stycken var kvinnor som skulle genomgå 
knä-eller höftledsplastik. Medelåldern var 
71 år. 
 
Självskattningsskalan VAS (Visual 
Analogue Scale) för att mäta ångestnivån 
mellan ”Ingen ångest” och ”Den värsta 
ångesten”. Frågeformuläret STAI (State 
Trait Anxiety Inventory) för att mäta 
ångestnivån. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor: 
- Tydlig forskningsfråga 
- Tydligt beskriven 

intervention 
- Validerade 

mätinstrument 
- Resultatet visar på 

signifikant skillnad 
- Tydligt redovisat 

resultat 
 
Svagheter: 

- Ej randomiserat urval. 
- Exklusionskriterier ej 

beskrivna. 
- Bortfall beskrivs ej. 
- Ingen blindning. 
- En ensam forskare. 

Studiedeltagare som genomgått 
avslappningsbehandling 
uttryckte en större minskning av 
ångestnivå jämfört med de 
studiedeltagare som endast 
vilade inför operation. 

 



 

 

Bilaga 2. Artikelmatris         7(10) 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Malek, N. M., Zakerimoghadam, 
M., Esmaeili, M., & Kazemnejad, 
A. (2018). Effects of Nurse-Led 
Intervention on Patients’ Anxiety 
and Sleep Before Coronary Artery 
Bypass Grafting. Critical Care 
Nursing Quarterly 41(2), s. 161-
169. doi: 
10.1097/CNQ.0000000000000195 
 
Iran. 

The aim was to 
examine the effects 
of supportive-
educational nurse-
led intervention on 
the patients’ anxiety 
and sleep before the 
coronary artery 
bypass grafting. 

Kvantitativ metod. Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: vara listad i listan för 
icke-akut, planerad CABG-operation, 
genomgå hjärtkirurgi för första gången, 
förstå persiska, inga tidigare 
sömnsvårigheter, ingen diagnostiserad 
ångest eller psykisk störning, ej genomföra 
annan operation samtidigt som CABG-
operationen. 
Exklusionskriterier: akuta, hemodynamiska 
problem, inställd operation. 
 
Bekvämlighetsurval följt av 
blockrandomisering till två grupper. 
 
160 studiedeltagare deltog, 80 deltagare i 
varje grupp. Ca. 52% var män och ca. 48% 
var kvinnor . Medelåldern i grupperna 
varierade mellan 64-65 år. 
 
Frågeformuläret Spielberger’s State 
Anxiety Inventory (SSAI) användes för att 
mäta ångestnivån, där högre poäng 
indikerar på svårare ångest. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor: 
- Tydlig forskningsfråga. 
- Validerat 

mätinstrument. 
- Resultatet visar på 

signifikant skillnad. 
- Likvärdiga grupper. 
- Tydlig beskrivning av 

intervention. 
- Beskrivning av 

urvalsprocess. 
Svagheter: 

- Bortfall ej beskrivet. 
- Ingen var blindad. 

Studiedeltagare som förberetts 
med stödjande-pedagogisk 
sjuksköterskeledd intervention 
visar på signifikant minskad 
nivå av ångest, jämfört med 
studiedeltagare i 
kontrollgruppen som enbart 
förberetts enligt rutin. 
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Ni, C.-H.,Tasi, W.-H., Lee, L.-
M., Kao, C.-C., & Chen, Y.-C. 
(2010). Minimising preoperative 
anxiety with music for day 
surgery patients – a randomised 
clinical trial. Journal of Clinical 
Nursing 21, s. 620. doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2010.03466.x 
 
Kina. 

The aim was to 
evaluate the effects 
of musical 
intervention on 
preoperative anxiety 
and vital signs in 
patients undergoing 
day surgery. 

Kvantitativ metod. Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: 18-65 år. 
Exklusionskriterier: Nedsatt kognitiv 
förmåga, inte läs- och skrivkunnig på 
mandarin, hörselnedsättning, svårigheter att 
bära hörlurar, administrerat sederande 
läkemedel preoperativt, hade en förväntad 
väntetid som var <30-45 minuter, ska 
genomgå omfattande operationer eller 
operation på ögat, psykisksjukdom, 
livshotande sjukdom. 
 
Blockrandomisering till två grupper. 
 
174 studiedeltagare deltog och delades upp i 
två lika stora grupper. 112 studiedeltagare 
var kvinnor och 62 män. Bortfallet var 2 
personer. Medelåldern var 41 år. 
 
Frågeformuläret STAI (State Trait Anxiety 
Inventory) mätte ångestnivån. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor: 
- Tydligt syfte 
- Randomiserat urval 
- Tydliga 

exklusionskriterier 
- Likvärdiga grupper 
- Validerade 

mätinstrument 
- Tydlig beskrivning av 

intervention 
- Tydlig redovisning av 

resultat. 
 
Svagheter: 

- Inte beräknat power. 
- Ej analyserat bortfall 
- Ingen var blindad 

Både interventionsgruppen som 
lyssnade på musik och 
kontrollgruppen som inte 
lyssnade på musik hade en 
signifikant skillnad i ångestnivå 
mellan mätningarna. 
Minskningen var dock 
signifikant större i 
interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen. 
Hjärtfrekvensen samt det 
systoliska och diastoliska 
blodtrycket minskade i båda 
grupperna. 
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Sadati, L., Pazouki, A., 
Mehdizadeh, A., Shoar, S., 
Tamannaie, Z., & Chaichian, S. 
(2013). Effect of preoperative 
nursing visit on preoperative 
anxiety and postoperative 
complications in candidates for 
laparoscopic cholecystectomy: a 
randomized clinical trial. 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 27, s. 994-998. doi: 
10.1111/scs.12022 
 
Iran. 

The aim was to 
investigate the effects 
of nursing visits on 
preoperative patient 
anxiety and 
postoperative 
complications in 
laparoscopic 
cholecystectomy 
patients. 

Kvantitativ metod. Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: planerad för 
laparoskopisk cholecystektomi, ålder mellan 
18-60 år. 
Exklusionskriterier: patienter med 
underliggande somatisk eller psykisk 
sjukdom, tidigare operation, intagande av 
särskilt läkemedel. 
 
Randomiserat urval till två grupper. 
 
100 studiedeltagare deltog. Samtliga 
deltagare var kvinnor. Medelåldern var 47 
år. 
 
Frågeformuläret STAI (State Trait Anxiety 
Inventory) användes för att mäta 
ångestnivån. Högre poäng indikerar på 
svårare ångest. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor: 
- Tydlig forskningsfråga. 
- Randomiserat urval. 
- Likartade grupper. 
- Utvärderare blindad. 
- Resultatet visar 

signifikant skillnad. 
- Validerat 

mätinstrument. 
- Deltagare från två 

separata sjukhus. 
- Inget bortfall. 

Svagheter: 
- Deltagare inte blindade. 
- Svag redovisning av 

arbetsfördelning. 
- Enbart kvinnor var 

deltagare. 

Besök av sjuksköterska inför 
operation sänkte ångestnivån 
signifikant hos studiedeltagare i 
interventionsgruppen, jämfört 
med de studiedeltagare som 
enbart erhöll preoperativ 
omvårdad enligt rutin. 
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Shahmansouri, N., Janghorbani, 
M., Omran, A. S., Karimi, A. 
A., Noorbala, A. A., Arjmandi, 
A., & Nikfam, S. (2014). 
Effects of psychoeducation 
intervention on fear and anxiety 
about surgery: randomized trial 
in patients undergoing coronary 
artery bypass grafting. 
Psychology, Health & Medicine 
19(4), s. 375-383. doi: 
10.1080/13548506.2013.841966 
 
Iran. 

The aim of the study 
was to examine the 
impact of brief 
psychoeducation 
group intervention 
on fear and anxiety 
in patients 
undergoing 
coronary artery 
bypass grafting. 

Kvantitativ metod. Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: <70 år, kunna prata, 
läsa och förstå det persiska språket. 
Exklusionskriterier: kontraindikation för 
CABG-kirurgi, svår kognitiv nedsättning, 
genomgå akut ingrepp. 
 
Randomisering till två grupper. 
 
60 deltagare. 72% var män och 28% var 
kvinnor. Medelåldern var 57,5 år. 
 
Studiedeltagare skattade sin rädsla från 0-
10 med hjälp av Bypass Grafting Fear 
Scale (BGFS). Frågeformuläret State Trait 
Anxiety Inventory (STAI) användes för att 
mäta ångestnivån. Högre poäng indikerar 
på svårare ångest. 
 
Statistisk analysmetod. 

Styrkor:  
- Tydligt syfte 
- Randomiserat urval 
- Analyserat bortfall 
- Litet bortfall 
- Validerade 

mätmetoder 
- Tydlig beskrivning av 

intervention 
- Tydliga inklusions- 

och 
exklusionskriterier 

- Likvärdiga grupper. 
 
Svagheter: 

- Ingen signifikant 
skillnad 

- Ingen blindad studie 
- Litet urval. 

Studiedeltagare som fått 
utbildning upplevde inte en 
genomsnittlig lägre nivå av oro 
än de patienter som endast fått 
vård enligt rutin. 
Ångestnivåerna innan operation 
skilde sig inte mellan de båda 
grupperna. 


