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Abstrakt 

 

Bakgrund: Ångest och oro är vanligt förkommande hos patienter som ska genomgå ett kirurgiskt 

ingrepp och det leder ofta till negativa biverkningar som smärta och illamående postoperativt. 

Poliklinisk verksamhet har blivit allt vanligare inom operationssjukvården. Trots den korta tiden 

som anestesisjuksköterskan har med patienten så är det viktigt att uppmärksamma och åtgärda 

preoperativ oro med omvårdnadsåtgärder och/eller läkemedel.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt har varit att belysa sjuksköterskans möjligheter att minska 

patienternas oro och ångest inför dagkirurgiska ingrepp.  

Metod: Litteraturöversikt genom att sammanställa tillgängliga vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Preoperativa omvårdnadshandlingar mot ångest och oro, såsom musik och avslappning, 

information och akupunktur, var effektiva inom dagkirurgi trots det korta mötet med patienten. En 

annan viktig faktor för att minska preoperativ oro var anestesisjuksköterskans närvaro och 

bemötande av patienten.  

Diskussion: Musik vid preoperativ oro har studerats, men verkar enligt vår erfarenhet inte användas 

i någon stor utsträckning i den preoperativa miljön. Musik är dock en effektiv och billig 

omvårdnadsåtgärd som kan användas som ett tillägg till traditionella metoder för att minska och 

kontrollera både oro och smärta i den perioperativa vården. Relationen mellan 

anestesisjuksköterskan och patienten är också viktig för patientens välmående.  

Slutsats: Musik och information var de två omvårdnadshandlingar mot preoperativ oro som fått 

mest fokus inom forskningen. Dessa skulle kunna införas i verksamheter utan stora kostnader. En 

bra relation mellan patienten och anestesisjuksköterskan har varit väldigt viktig för att minska 

preoperativ oro och ångest. 

Nyckelord: Bemötande, dagkirurgi, omvårdnadshandlingar, relation, sjuksköterska 

 



 

Abstract 

 

Background: Anxiety is common in patients undergoing surgical procedures which can result in 

postoperative nausea and pain. The frequency of ambulatory surgical procedures has increased. 

Despite the short period of time with the patient the anesthetic nurse must notice and adjust 

preoperative anxiety using nursing interventions and/or drugs. 

Aim: The purpose of this study was to conduct a literature review regarding nursing interventions 

against patients preoperative anxiety in day surgery setting. 

Method: Literature review by compiling avaliable scientific articles. 

Result: Preoperative nursing interventions against anxiety, such as music and relaxation, 

information and acupuncture, were effective in day surgery despite the short time spent with the 

patient. The presence and emotional support of the anesthetic nurse was also an important factor.  

Discussion: Much research has been done in music as an intervention against preoperative anxiety 

but in our experience it is not often used in preoperative environment. It’s an effective intervention 

with low costs that can be added to tradintional actions against anxiety and pain. The relationship 

between the anesthetic nurse and the patient is also important for the patients well-being. 

Conclusion: The two nursing interventions against preoperative anxiety which had been given the 

most attention in research are music and information. These interventions could be implemented in 

day surgery with low costs. A good relationship between patient and anesthetic nurse was important 

to decrease preoperative anxiety. 

Key words: Ambulatory surgical procedure, nurse, nursing interventions, relation, treatment.  
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Upplevelse av oro inför ett kirurgiskt ingrepp är vanligt förekommande. Oro och ångest är ett 

tillstånd som kan upplevas svårt och som patienten kan behöva hjälp med att lindra. Patienter som 

blir inskrivna, undersökta och utskrivna på samma dag som ingreppet utförs vårdas på en 

dagkirurgisk avdelning eller som det också kallas poliklinisk verksamhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). I Sverige genomfördes år 2009 ca en miljon dagkirurgiska ingrepp på 

patienter i alla åldrar, vilket översteg antalet ingrepp inom slutenvården som var cirka 700 000 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

 

Bakgrund 
 

Dagkirurgi 

 

Poliklinisk verksamhet har blivit allt vanligare det senaste årtiondet (Cooke, Chaboyer & Hiratos, 

2005). Utvecklingen i medicinsk teknologi såsom endoskopi, laser och ultraljud, tillsammans med 

kortare och säkrare anestesi har gjort medicinsk och kirurgisk behandling mindre invasiv. Vissa 

procedurer är nu så korta och så lite invasiva att inskrivning på vårdavdelning på sjukhus inte längre 

är nödvändigt. Patienten går hem efter ingreppet och den postoperativa behandlingen (Cooke et al., 

2004). En studie visar att patienter spenderar i genomsnitt 6.5 timmar på en dagkirurgisk avdelning i 

Europa (Pfisterer et al., 2001). Det är uppskattat av patienter att de kan sova hemma och komma till 

kliniken bara några timmar innan proceduren äger rum och en annan fördel med dagkirurgi är att 

sjukhusrelaterade infektioner minskar (Wetsch et al., 2009). Men det är inte lika vanligt överallt, i 

till exempel Nederländerna är bara en tredjedel av alla planerade ingrepp dagkirurgiska medan i 

USA är två tredjedelar av ingreppen dagkirurgiska (Kroneman, Westert, Groenewegwen & Delnoij, 

2001).  
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Ångest och oro 

 

Att uppleva ångest och oro inför en operation är vanligt och kan manifestera sig såväl psykologiskt 

som fysiologiskt hos patienten. Ordet ångest kommer från latinets angustia som betyder trånghet 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2011). Oro beskrivs enligt svenska akademins ordbok (Svenska 

Akademien, 2011) bland annat som brist på lugn, ro och vila samt störningar och förändringar i den 

normala tillvaron. Ångest och oro är en del av ett livsviktigt alarmsystem som finns hos alla 

människor. Systemet behövs för att man ska reagera vid hot eller fara. Då aktiveras flera 

försvarsreaktioner och beredskapen i kroppen höjs. Musklerna spänns, hjärtat börjar slå snabbare 

och adrenalin släpps ut i blodet. Andra symtom kan vara: svettningar, yrsel, domningar, stickningar 

samt muntorrhet. Alarmreaktionen styrs av det autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet 

som inte går att kontrollera med viljan. Den här reaktionen kan behandlas med särskilda 

psykologiska metoder och/eller medicinering (Vårdguiden, 2011).  

Kirurgi är en stressfylld upplevelse som kan framkalla ångest och känslor som hjälplöshet och 

intrång i integriteten (Hughes, 2002). Vissa studier har visat att ångest hos polikliniska patienter kan 

vara större än hos andra då miljön på en dagkirurgisk avdelning ofta är steril och tråkig och på grund 

av att patienten inte känner till sjukhuset i övrigt (Cooke, Chaboyer, Schulter & Hiratos, 2005). 

Korta vårdtider leder till att personalen får mindre tid med patienten före ingreppet. Det kan leda till 

att det blir svårare att identifiera patientens ångest och kunna lindra den. Det blir också svårt att 

hjälpa patienten att finna copingstrategier för att kunna hantera sin ångest (Mitchell, 2003; Pritchard, 

2009). 

 

Vad leder preoperativ oro till? 

 

Att hantera ångest hos patienten är någonting som sjukvårdspersonalen måste kunna eftersom ångest 

kan leda till aggressivitet hos patienten vilket i sin tur leder till stress hos personalen och därmed 

svårigheter att vårda patienten på ett bra sätt (Pritchard, 2009). Osborn och Sandler (2004) finner att 

patienter med en hög orosnivå preoperativt kräver mer läkemedel under ingreppet, för att uppnå ett 

acceptabelt djup på narkosen och för att undvika intraoperativ rörelse. I en studie utförd av Van den 

Bosch, Moon, Bonsel och Kalkman (2005) på patienter som genomgår olika typer av ingrepp så 

ökar preoperativ oro sannolikheten för att postoperativt illamående och kräkning ska uppstå. I en 
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studie på kvinnor så finner man ett samband mellan preoperativ oro och ökad smärta direkt efter 

operationen, men även en vecka senare (Kain, Sevarino, Alexander, Pincus & Mayes, 2000). Vidare 

beskriver Grieve (2002) att ett samspel påvisats mellan preoperativ oro och ångest och den 

postoperativa återhämtningen, med avseende på längd för sjukhusvistelsen samt mängd 

administrerade läkemedel. Enligt Vaughn et al. (2007) och Munaflo och Stevenson (2001) så är det 

viktigt att sjuksköterskan prioriterar åtgärder för att minska preoperativ oro eftersom det leder till en 

mycket bättre upplevelse för patienten med en förbättrad återhämtning och troligtvis minskad 

postoperativ smärta. Liknande resultat fann Walker (2007) i en studie men huvudfyndet i hennes 

studie är att dokumenterad information är viktig för återhämtningen postoperativt. Patienten får en 

klar och tydlig information vilket leder till mindre förvirring och det ger också personalen mer tid 

till att hjälpa patienten att använda olika copingstrategier för att lindra dennes ångest och oro. 

Hughes (2002) går steget längre och menar att det är bättre att patienterna får information i hemmet 

innan de anländer till den dagkirurgiska avdelningen då de förmodligen inte har hunnit bli oroliga 

och därmed kan ta till sig informationen på ett bättre sätt vilket så småningom leder till lättare 

återhämtning postoperativt. 

 

Problemformulering 

 

Dagkirurgi blir allt vanligare och innebär kortare möten med patienten, vilket kan leda till att 

patientens preoperativa oro inte uppmärksammas och åtgärdas. Det är sjuksköterskans ansvar att 

följa med i denna utveckling och hitta sätt att kunna utföra sitt arbete trots dessa förutsättningar. 

Syftet med denna litteraturöversikt har varit att belysa sjuksköterskans möjligheter att minska 

patienternas ångest och oro inför dagkirurgiska ingrepp. 

 

Frågeställning 

 

Vilka omvårdnadsåtgärder är relevanta för att minska dagkirurgiska patienters preoperativa ångest 

och oro?  
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Etiska överväganden 
 

Etiska överväganden är det första som bör göras i en systematisk litteraturstudie. Data får inte 

fabriceras, stjälas eller kopieras och etiska överväganden bör även göras när det gäller urvalet och 

presentation av resultatet. I de flesta av våra inkluderade artiklar beskrivs att hänsyn tagits till etiska 

överväganden och godkännande fåtts från etisk kommitté, men det saknades i två av artiklarna. Alla 

artiklar som ingått i litteraturstudien är granskande och redovisade (jmf Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

Metod 

 

Vetenskapliga artiklar har insamlats med hjälp av följande databaser: PubMed, Cinahl, PsychInfo 

och Cochrane library. MeSH-termer som användes vid sökningarna var preoperative period, anxiety, 

patient satisfaction, patient care, ambulatory surgical procedure, nursing, nurse anesthetists samt 

nursing care. Termerna användes i olika kombinationer. De första sökningarna gjordes i PubMed 

och de artiklarna som fanns där återkom sen i många fall i de andra databaserna. Vi avgränsade 

sökningarna till artiklar som publicerats från år 2000 till 2011 samt var skrivna på engelska. En 

matris skapades för att på ett strukturerat och överskådligt sätt kunna kombinera de olika MeSH-

termerna och sökresultaten, se bilaga 1. Inklusionskriterier var dagkirurgi och att personer över 18 år 

ingick i studierna. Vi har även inkluderat artiklar som innehåller ingrepp som vi bedömt som 

jämförbara med dagkirurgi, t ex bröstbiopsi och hjärtkateterisering. Artiklar om barn, 

farmakologiska åtgärder mot oro och om inneliggande patienter exkluderades, samt 

litteraturöversikter. Vi valde även bort artiklar som inte hade fokus på det preoperativa skedet utan 

mer avsåg till exempel perioperativ oro och lokalanestesi. 

Vid systematiska litteraturstudier så är det i första hand primärkällor som ska användas (Polit & 

Beck, 2008). En vidare sökning av artiklar skedde manuellt utifrån de funna artiklarnas 

referenslistor. Sökandet efter vetenskapliga artiklar har varit en pågående process under hela studien. 

Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att i en litteraturstudie gå tillbaka några steg i processen 

för att hela tiden hitta ny information. Det gjordes genom att de kategorier vi kom fram till i 

resultatet blev nya MeSH-termer som vi lade till och gjorde nya sökningar på i databaserna Pubmed, 

Cinahl, PsychInfo samt Cochrane library. Resultatet av dessa sökningar blev en ny artikel som efter 
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granskning passade vårt syfte och därför lades till i studien. MeSH-termerna som lades till var: 

acupuncture, music, relaxation therapy, family, teaching och information (bilaga 1). 

 

Första urvalet av artiklar skedde utifrån artiklarnas titel och abstract samt studiens 

syfte/frågeställning. Artiklar som inte innehöll alla delar uteslöts, t ex saknade abstrakt, bakgrund 

eller metod. Studier som bedömdes vila på beprövad erfarenhet eller personlig erfarenhet, vilket 

utgjorde evidenstyp fem och sex (bilaga 2) uteslöts också.  

Nästa steg innebar en översiktsläsning av de valda artiklarna. Samtliga artiklar lästes individuellt av 

oss båda. Artiklarna granskades utifrån en mall inspirerad av Friberg (2006) och Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) (bilaga 2). Granskningen gjordes av båda författarna obeorende av varandra 

vilket ger en större tyngd av granskningens kvalitet (Willman et al., 2006). Artiklarna 

evidensgraderades sedan tillsammans. De artiklar som passade studiens syfte samt var vetenskapliga 

valdes ut i ett andra urval och det resulterade i 21 artiklar. Vi valde att samla artiklarna i en tabell 

(bilaga 3) för att få en överskådlig bild av en stor mängd data samt för att komplettera det som sägs i 

löpande text (Backman, 2008). Efter granskning av alla 21 artiklar började arbetet med att analysera 

artiklarnas resultat och för att sedan sammanställa resultaten i vår studie. Artiklarna analyserades 

och diskuterades tillsammans för att se om innehållet uppfattats på ett likvärdigt sätt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att läsa igenom studiernas resultat flera gånger för att 

hitta det centrala utifrån syfte och frågeställningar. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är målet 

med analysen att noggrant och utan påverkan tolka primärkällor och därefter åstadkomma en syntes. 

Artiklarna ordnades, kategoriserades och sammanfattades för att kunna komma fram till en slutsats 

och ett svar på frågeställningen. Kategorierna framkom genom att artiklarnas resultat efter 

genomläsning indelades i grupper utifrån den omvårdnadsåtgärd de handlade om. 

 

Resultat 
 

Analysen resulterade i två övergripande teman som delades in i olika kategorier utifrån de 

omvårdnadsåtgärder som framgått av litteraturöversikten och som hade betydelse utifrån vårt syfte. 

De två temana blev huvudrubriker i resultatet, och kategorierna blev underrubriker. Det första temat 

var relationen mellan sjuksköterskan och patienten och det andra var omvårdnadshandlingar. 

Följande kategorier hittades: närvaro, musik och avslappningsövningar, information samt 
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akupunktur. Vi har använt 21 artiklar varav tre kvalitiativa och 18 kvantitativa. Studierna vi fann var 

endast utförda i i-lände, till största delen i England och USA. 

 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

 

Sjuksköterskans närvaro 

 

Patienter som genomgått poliklinisk kirurgi behöver på grund av nya operationstekniker och kortare 

vårdtider mindre fysisk vård pre- och postoperativt, men de behöver desto mera psykisk vård 

(Mitchell, 2010). Enligt en intervjustudie utförd av Gilmartin och Wright (2008) så kände sig 

patienterna övergivna, arga och ledsna under den preoperativa vänteperioden. Patienterna beskrev 

rädsla för anestesin, för att vakna upp under operationen samt för att dö. Resultatet visade att 

vårdpersonalen har en viktig uppgift i att vara mer närvarande och ta hand om patienterna 

preoperativt. Deltagarna i studien påtalade att det saknades information om förseningar samt att de 

inte fått något psykologiskt stöd eller något engagemang från vårdpersonalen. Det finns behov av 

mer empati från personalen samt en anpassning av vården utifrån patienten. Enligt Lee, Henderson 

och Shum (2004) så är det viktigt med en miljö som tillåter patienterna att slappna av i väntan på 

operation, eftersom det leder till lägre puls, blodtryck och andningsfrekvens. 

Costa (2001) menar att det är viktigt att sjuksköterskan är närvarande både fysiskt och psykiskt. Med 

närvarande menar patienter i studien att sjuksköterskan ska lyssna, visa empati samt ha en känsla för 

patientens behov utan att patienten ska behöva uttrycka dem. Det är viktigt att sjuksköterskan är 

uppmärksam på om patienterna verkar ha behov av att prata och att uttrycka rädsla inför 

operationen. Patienterna har tyckt att det har varit viktigt att få ha med sig sina anhöriga så mycket 

som möjligt. I en studie gjord av Mitchell (2010) ville patienterna i direkt anslutning till operationen 

ha ytterligare information samt mentalt stöd av sjuksköterskan till exempel genom att hålla handen 

och se ett bekant ansikte. Det underlättar också för patienter att ha en närstående på operationssalen 

och på uppvakningen. I en studie utförd av Palese, Comuzzi och Bresadola (2005) jämfördes olika 

inskrivningsmetoder och det visade sig att patienter som har en sjuksköterska med sig under 

inskrivningens alla steg har mindre preoperativ oro jämfört med patienter som blivit traditionellt 

inskrivna och därmed träffat många olika sjuksköterskor. De ansåg att det beror på att patienterna 

som har en ansvarig sjuksköterska får information av en och samma person istället för 
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motsägelsefull information av flera olika personer samt en trygghet i att veta vem som är ”deras” 

sjuksköterska, som de kan vända sig till.  

 

Omvårdnadshandlingar 

 

Information inför ingreppet 

 

Bernier, Sanares, Owen och Newhouse (2003) har använt ett beprövat instrument där deltagarna fick 

fylla i vilken typ av undervisning/information de fått preoperativt och hur de värderade den. 

Resultatet visade att den information patienterna fått mest av var den om ingreppet och det var också 

den de uppskattade mest. I en annan studie framkom att inte alla dagkirurgiska patienter är så 

oroliga inför operation som det ofta antas och att sjuksköterskor därför borde tillfråga patienterna 

om hur de känner inför operationen. De som uppgav sig vara oroliga tog upp orsaker som oro inför 

själva situationen, operationsresultatet, anestesi och uppvaknande, illamående och smärta samt 

negativa upplevelser av tidigare kirurgi. En viktig faktor hos de lugna patienterna har varit att de 

känt sig trygga och välinformerade (Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). I Costas (2001) 

intervjustudie har deltagarna beskrivit att de önskat att de har varit bättre informerade och att de har 

förstått innan vad det dagkirurgiska ingreppet innebar så att de hade varit mer förberedda på alla 

aspekter av den perioperativa upplevelsen. Patienterna är ofta mer rädda för anestesin än för själva 

kirurgin. Enligt Mitchell (2010) är preoperativ information om anestesin, generella 

missuppfattningar om anestesi och faktorer som att vänta på att få komma in på operationssalen 

faktorer som ökar patientens oro och ångest. Det ges för lite information till patienterna inför 

operation och den information som ges är inte systematisk. Patienterna värdesätter information om 

hur lång tid de ska vara sövda och att sjuksköterskan förklarar vad som händer steg för steg. 

Deltagarna i studien har haft många fördomar om anestesin och varit rädda för att dö, inte vakna, 

vakna under operationen, att lita på främlingar samt att få en mask över ansiktet. Den viktigaste 

åtgärden i studien för att minska ångest och oro inför operation har varit information.  

I en studie om inskrivningstillfället har resultatet visat att nästan alla (90 %) tyckt att 

sjuksköterskorna på inskrivningsavdelningen har lindrat deras oro och ökat deras förståelse genom 

information om själva ingreppet och inläggningen (Clark, Voase, Cato, Fletcher & Thomson, 2000; 

Gilmartin, 2003). Enligt Ng, Chau och Leung (2004) borde preoperativ information ges individuellt, 
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och utgå från patientens normala nivå av oro. De fann i en studie att för mycket och för detaljerad 

information om ingreppet kan öka orosnivån hos patienter preoperativt om patienterna har en låg 

tröskel för oro. Information om den postoperativa återhämtningen är det som minskat oron mest hos 

patienterna. I en annan undersökning av dagkirurgiska patienters uppfattning om den preoperativa 

inskrivningen framkom att en stor del av patienterna ansåg att inskrivningen minskade deras oro och 

hjälpte dem att förbereda sig för inläggningen. För att informera patienterna kan sjuksköterskan 

använda sig av anatomiska modeller, broschyrer eller filmer efter patientens behov. Patienterna i 

studien efterfrågade mer skriftlig information om det planerade ingreppet (Fraczyk & Godfrey, 

2010). 

 

Musik och avslappningsövningar 

 

Patienter som fått lyssna på musik har skattat sin oro lägre men det fanns ingen skillnad i de 

fysiologiska parametrarna; puls, blodtryck, hudens elektriska aktivitet samt stresshormonerna i 

blodet (Lee, et al., 2004: Wang, Kulkarni, Dolev & Kain, 2002). Den preoperativa oron har minskat 

hos patienter som fått lyssna på valfri musik i hörlurar under 30 min innan operation oavsett 

variabler såsom kön, ålder eller typ av ingrepp (Cooke, Chaboyer, Schluter & Hiratos, 2005). 

McRee, Noble och Pasvogel (2003) har funnit att massage och/eller musik inte har påverkat halten 

av stresshormoner i blodet, blodtryck eller puls. Studien visar dock att patienter som upplevt oro, 

stress eller smärta fick lindring med dessa åtgärder. 

Patienter har lägre blodtryck, puls och oro efter att ha lyssnat på musik 20 minuter innan ingreppet 

(Hamel, 2001; Haun, Mainous, & Looney, 2001). Ikonomidou, Rehnström och Naesh (2004) kom i 

en studie fram till att musik preoperativt minskade andningsfrekvensen hos patienterna och även 

ökade det postoperativa välbefinnandet. Den preoperativa oron kan minskas med en stunds 

avslappnande och ostörd vila före operation. Det är dock ovanligt med en miljö som tillåter detta på 

de flesta sjukhus. Författarna föreslår att musik kan användas som ett komplement för att öka 

patienternas välbefinnande under denna vila. Enligt Salmore och Nelson (2000) bör sjuksköterskor 

använda sig av åtgärder som avslappningsövningar och musik för att minska patienters oro inför en 

gastrointestinal undersökning. Patienter har skattat åtgärderna och upplevt mindre oro vilket visade 

sig i form av lägre puls och blodtryck jämfört med patienter som inte fick ta del av några åtgärder. 

Ett liknande resultat uppnåddes i en studie på dagkirurgiska patienter utförd av Gonzales et al. 

(2010) där deltagarna skattade sin oro lägre efter att ha lyssnat på en CD med avslappningsövningar 
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preoperativt. Det blev däremot ingen effekt på deltagarnas konsumtion av smärtstillande eller 

lugnande. 

I en studie gjord av Padmanabhan, Hildreth och Laws (2005) har de undersökt en annan form av 

musik, man har tillsatt toner i olika frekvens i vartdera örat och sett att det har haft effekt på oron 

och ångesten inför ingreppet. Tonerna utlöser en aktivitet i hjärnan som har effekt på det retikulära 

aktiveringssystemet.  

 

Akupunktur som åtgärd 

 

I en studie utförd av Wang, Peloqiun och Kain (2001) jämfördes oro mellan patienter som fick 

akupunktur preoperativt och patienter i en kontrollgrupp som inte fick någon akupunktur. De 

patienter som fick akupunktur på speciella punkter i örat, baserat på traditionell kinesisk teori, 

visade lägre nivåer av oro jämfört med kontrollgruppen 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som är 

adekvata för att minska patientens preoperativa oro. Resultatet visade på två övergripande teman 

som har betydelse för preoperativ oro vid dagkirurgisk verksamhet. Det handlar dels om 

sjuksköterskans praktiska handlingar för att minska oro och ångest, och dels framkom det att 

sjuksköterskans närvaro och bemötande är lika viktigt. 

 

Metoddiskussion 

 

När arbetet inleddes diskuterades vilken metod som skulle användas. Det finns mycket forskning 

inom området och vi beslöt att en systematisk litteraturöversikt skulle passa vårt syfte (jmf Willman 

et al,, 2006). Genom att granska och analysera tidigare forskningsresultat besvarades 

frågeställningen. Vid sökningen efter tidigare studier skapades en söktabell för att lättare kunna 

åskådliggöra de olika sökkombinationerna i respektive databas. Tidsrymden i artikelsökningen 
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begränsades till 2000-2011 för att inte få en alltför stor mängd material att arbeta med, med tanke på 

vår egen tidsmarginal. 

Efter att ha valt ut de artiklar som passade för vårt syfte och frågeställning sammanställdes artiklarna 

i en matris. Matrisen är flexibel och kan skrivas för hand eller datoriseras men tanken med en matris 

är att systematiskt organisera information om artikeln som analyserats (Polit & Beck, 2008). 

Matristabellen har varit till stor hjälp då vi på ett lätt och överskådligt sätt kunnat se vad studierna 

innehåller. Matrisen kan även underlätta för läsaren då läsaren lätt kan överblicka artiklarna och gå 

tillbaka till den vid oklarheter. 

De flesta artiklar som använts i denna studie har högt bevisvärde, det vill säga de har ett stort antal 

deltagare, väl beskrivna metoder och väldefinierade frågeställningar. 15 av studiens 22 artiklar har 

evidenskraft tre eller mer av fyra. Vi har även inkluderat vissa studier med lågt deltagarantal, stort 

bortfall eller dåligt beskriven metod och därmed låg evidenskraft (bilaga 3) för att få ett heltäckande 

resultat. En svaghet i vår litteraturgenomgång är att studierna i våra inkluderade artiklar till största 

delen är gjorda i USA och England. Alla våra studier är dessutom utförda i i-länder vilket begränsar 

generaliserbarheten. Mer än hälften av artiklarna i resultatet hittades i manuella sökningar av andra 

artiklars referenslistor, via PubMed. Frågan är varför dessa artiklar inte hittades vid sökning i 

databaserna med MeSH-termer eller borde vi ha använt oss av andra sökord. Sökorden är dock valda 

utifrån vårt syfte och frågeställning och nya lades dessutom till i ett senare skede, när vi formulerat 

våra teman och kategorier.  

I många av de inkluderade artiklarna har man använt sig av olika typer av frågeformulär för att mäta 

patienters ångest och oro där patienten själv får skatta sin oro. Ett av dessa kallas STAI som är ett 

frågeformulär på 40 frågor som mäter ångestnivå och ångestbenägenhet (Armelius, et al., 2010).  

Tiden var en begränsning i vår studie. Sökandet efter artiklar skulle kunna fortsatt under lång tid, 

men eftersom vår studie hade avsatt tid till tio veckor så var vi tvungna att till slut sätta punkt. 

Därför har vi förmodligen inte fått med all forskning inom detta område, men avsikten var att 

genomföra en så heltäckande studie som möjligt genom ett systematiskt förfarande. 
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Resultatdiskussion 

 

Relationen mellan anestesisjuksköterska och patient är en viktig faktor för att påverka patienters 

preoperativa ångest och oro. Detta stöds av en studie utförd av Carr, Brockbank, Allen och Strike 

(2006) på kvinnor som genomgått gynekologiska ingrepp och visade att relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten var en av de viktigaste faktorerna för att minska preoperativ oro och 

patienterna påtalade vikten av att bli sedda som individer av sjuksköterskan. Enligt Erci, Sezgin och 

Kacmaz (2008) så kan Peplau’s modell användas av sjuksköterskan som ett verktyg i sitt 

yrkesutövande för att minska patienternas preoperativa ångest. Det innebär att relationen som skapas 

mellan sjuksköterskan och patienten är viktig för omvårdnaden. Peplaus (1988) definition av 

omvårdnad är att det är en viktig terapeutisk process mellan människor som möjliggör hälsa hos 

individen. Omvårdnad är ett verktyg för att utbilda och utveckla människor. Hon menar att det finns 

fyra faser i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Den första fasen är orientering och då får 

patienten en uppfattning om problemet, nästa fas är identifiering och en relation skapas då mellan 

patient och sjuksköterska. Den tredje fasen är utnyttjande, vilket innebär att patienten utnyttjar 

relationen med sjuksköterskan till fullo. Den sista fasen är upplösning och då avslutas relationen 

mellan patient och sjuksköterska, och patienten går vidare. I alla faser så är det viktigt att 

sjuksköterskan känner sig själv och förstår sina egna reaktioner.  

De praktiska handlingarna består av musik, massage, akupunkur, information inför ingreppet samt 

avslappning. Vi fann endast en studie om akupunktur mot preoperativ oro men Wang och Kain 

(2001) har även i en studie på frivilliga friska människor påvisat att akupunktur på en speciell punkt 

i örat minskar ångest och oro. I en annan studie använde forskaren sig av akupressur i tio minuter på 

en punkt mellan ögonbrynen och minskade därmed den preoperativa oron på patienter. Oron hade 

dock återgått till tidigare nivåer 30 minuter efter behandlingen (Agarwal, et al., 2005). 

Användandet av farmakologisk premedicinering mot oro är vanligt förekommande för inneliggande 

patienter men är inte särskilt vanligt för polikliniska patienter av två skäl: det kan försena 

utskrivningen på grund av att patienten känner sig för dåsig samt att behovet är mindre vid 

polikliniska ingrepp (Smith & Pittaway 2002; Mitchell 2003). Alternativ till farmakologiska 

åtgärder för att minska den preoperativa oron kan också vara icke farmakologiska som till exempel 

musik.  
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Flera studier i Mitchells review artikel (2003) visar att musik kan vara ett bra alternativ till 

premedicinering. Även i Cookes litteraturstudie (2005) visar 11 av 12 artiklar att musik är ett 

utomordentligt bra alternativ. Att patienterna överhuvudtaget får vara i en miljö som verkar 

avslappnande och att få en klar och tydlig information om vad som skall ske har också visat sig 

räcka för att lindra oron (Vaughn, Wichowski & Bosworth, 2007). Dessa åtgärder kan naturligtvis 

komplettera varandra. Musik mot preoperativ oro är ett mer utforskat område, men verkar enligt vår 

erfarenhet trots detta inte användas i någon stor utsträckning i den preoperativa miljön. Enligt Evans 

(2002) så kan man förutom att minska patienternas oro och ångest även potentiellt spara in på 

användning av både lugnande och smärtstillande medicin med hjälp av musik. Han påtalar också att 

det inte finns några negativa effekter med att låta patienterna lyssna på musik. I vissa av de 

inkluderade studierna i vår litteraturgranskning så påverkade musik de fysiologiska parametrarna, 

som puls, blodtryck och andningsfrekvens, i andra studier påverkades endast deltagarnas skattade 

oro av musiken. Både studien gjord av Hamel (2001) och den av Haun, Mainous, och Looney 

(2001) visade på en påverkan på fysiologiska parametrar. En av studierna hade ett högt deltagarantal 

och hög evidenskraft medan den andra studien var betydligt mindre och hade lägre evidenskraft, se 

bilaga 3. Det kan vara omgivande faktorer som påverkat, men även patientkategorin. Båda studierna 

var gjorda på specifika patientgrupper – dels patienter som väntade på bröstbiopsi och dels patienter 

som skulle genomgå hjärtkateterisering. 

Vi fann att information i både skriftlig och muntlig form också minskade patienternas oro och ångest 

inför den polikliniska operationen. Enligt Sjöling, Nordahl, Olofsson och Asplund (2003) minskade 

preoperativ oro hos inneliggande patienter om de fick mer specifik information om den 

postoperativa smärtan och återhämtningen samt sin egen roll i den postoperativa vården. Detta 

överensstämmer med resultatet i vår studie som visade att vilken typ av information patienten får är 

avgörande för effekten på den preoperativa oron. 

I många av studierna så ingår patienter som genomgår olika typer av ingrepp. De olika ingreppens 

natur kan påverka patientens preoperativa oro och ångest och därmed också studiens resultat. En 

patient som ska genomgå en biopsi med misstanke om malignitet har troligtvis en högre nivå av oro 

än en patient som till exempel ska operera ett inklämt bråck. 

Anledningen till att vi ibland använt oss av frasen sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i stället för 

anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är att det i många länder ser annorlunda ut än i Sverige, 

där sjuksköterskan utför anestesin och övervakar patientens vitala funktioner efter ordination av 
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anestesiologen (Hovind, 2008). I vissa länder så är anestesiologen den som söver och väcker 

patienterna med en sjuksköterska som assistent (McAuliffe & Henry, 1996). 

 

Klinisk tillämpning 

 

Många av omvårdnadsåtgärderna är billiga att genomföra och kräver ingen utbildning av personalen. 

Att uppmana patienten att ta med en egen CD-skiva kan enkelt göras i kallelsen till operation och 

den enda kostnaden för verksamheten blir att köpa in CD-spelare till förberedelserummen. I en 

studie utförd av Lukas (2004) påtalas musik som en effektiv och billig omvårdnadsåtgärd som kan 

användas som ett tillägg till traditionella metoder för att minska och kontrollera både oro och smärta 

i den perioperativa vården. Enligt Mok och Wong (2003) så bör patienten få välja sin egen musik för 

att bäst kunna slappna av och därmed reducera oro och ångest. Det är dock viktigt att tänka på att 

inte alla patienter gillar musik och det är därför viktigt att fråga patienten samt sträva efter en 

patientcentrerad vård. Som alternativ till musik skulle patienten kunna bli erbjuden att lyssna på en 

skiva med avslappningsövningar eller bara ljud som till exempel havsbrus eller fågelkvitter. 

Akupunktur som omvårdnadsåtgärd är ett outforskat område. Vi fann bara en artikel om akupunktur 

mot preoperativ oro, som dessutom hade låg evidenskraft. Akupunktur används redan inom andra 

områden som förlossningsvården och borde därför kunna vara användbart inom anestesisjukvården 

också, men en nackdel är att det behövs utbildning för att kunna utföra akupunktur samt att många 

patienter kan uppleva det som en obehaglig åtgärd. En annan nackdel är det pressade 

operationsprogram som oftast förkommer, detta gör att tiden kanske inte räcker till för att utföra 

akupunktur.  

Vårt resultat visade att en avslappnande preoperativ miljö har effekt på patienternas oro och ångest. 

Väntrummen skulle kunna utvecklas och förbättras ute i vårdmiljön men det kan vara ekonomiska 

faktorer som begränsar. Man skulle kanske erbjuda musik i hörlurar eller TV, och patienterna skulle 

kunna få sitta i bekväma fåtöljer i väntan på operation. Ett samarbete med en massör eller speciella 

massagefåtöljer skulle kunna minska patienternas preoperativa oro ytterligare, men återigen så 

fungerar ekonomin som en begränsning. 

Det är viktigt att patienterna är väl informerade om sina planerade ingrepp men även om den typ av 

anestesi de kommer att få under operationen. Den muntliga informationen som patienterna får av till 
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exempel ansvarig kirurg eller anestesiolog är kanske inte tillräcklig och skulle kunna förbättras med 

att i god tid inför ingreppet skicka hem skriftlig information till patienten. 

När det gäller sjuksköterskans närvaro så är en viktig faktor patienternas behov av individualiserad 

vård. Det är en utmaning för anestesisjuksköterskan att i den polikliniska kirurgins korta möten 

hinna se och bedöma patienternas olika behov av omvårdnad. Ett enkelt sätt att minska patientens 

preoperativa oro är att fråga patienten om sin oro samt informera om varje steg inför och i 

inledningen av anestesin. Även om patienten fått information tidigare, vid till exempel 

inskrivningen, så kan det i detta läge vara bra och verka lugnande med repetition av den 

informationen.  

 

Behov av vidare forskning 

 

Information och musik är de två preoperativa åtgärderna mot oro och ångest som fått mest fokus i 

forskningen. Det finns behov av vidare forskning på de övriga omvårdnadsåtgärderna men det finns 

även ett behov av större studier inom dessa områden. För att minimera risken att andra faktorer än 

just den preoperativa oron och omvårdnadsåtgärden påverkar skulle man förslagsvis kunna utföra en 

studie på samma typ av operation, antingen under lång tid eller på flera olika sjukhus för att få ihop 

ett stort deltagarantal. 

Det är övervägande kvantitativa studier utförda inom detta område och kvalitativa intervjustudier 

skulle kunna tillföra mycket i forskningen när det gäller patienternas upplevelser av preoperativa 

åtgärder mot oro inom dagkirurgi, särskilt när det gäller sjuksköterskans närvaro och bemötande. 

 

Slutsatser 

 

De omvårdnadshandlingar som är mest adekvata och har bäst evidens i forskningen för att minska 

patientens preoperativa oro och ångest är musik och information. Dessa två omvårdnadsåtgärder går 

att införa utan för stora kostnader för verksamheten och utan specifik utbildning av 

anestesisjuksköterskorna. Förutom aktiva åtgärder mot oro och ångest så är också relationen mellan 

sjuksköterska och patient väldigt viktig. Anestesisjuksköterskor bör tänka på att det korta mötet med 

patienten ställer stora krav på ett bra bemötande, att vara närvarande och se patientens behov. 
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Bilaga 1 

1 

 

Mall för artikelgranskning 

Författare, år, land: 

Titel: 

Syfte: 

Metod: 

Deltagare, bortfall: 

Resultat: 

Typ av evidens:  

1. Randomiserad kontrollerad studie 

2. Kvasi-experimentell 

3. Kvantitativ beskrivande studie 

4. Kvalitativ studie 

5. Beprövad erfarenhet 

6. Personlig erfarenhet 

Evidenskraft: 

1-4 där 4 är bästa möjliga evidens. För evidenskraft 4 uppfylls samtliga punkter enligt nedan, för 

evidenskraft 3 är en punkt ej uppfylld, för evidenskraft 2 är två punkter ej uppfyllda och för 

evidenskraft 1 är tre eller flera punkter ej uppfyllda. Bedöms utifrån följande frågor: 

Kvantitativ studie: 

 Är artikeln relevant för vårt syfte? 

 Finns en tydlig frågeställning? 

 Är deltagarna i studien väl beskrivna? 

 Är deltagarna tillräckligt många Är bortfallet stort? 

 Har interventionen beskrivits väl och avgränsats från yttre påverkan? 

 Är faktorer som mätts relevanta och bra beskrivna? 



2 

 Har faktorerna mätts med relevanta instrument som mäter det de ska mäta samt är de 

 tillförlitliga? 

 Är den statistiska metoden adekvat? 

 Verkar resultaten rimliga? 

 Är forskarens slutsatser av resultaten relevanta? 

Kvalitativ studie: 

 Finns det ett problem som är tydligt formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter? 

 Finns det vårdvetenskaplig teori i bakgrunden? 

 Har studien ett syfte och är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är deltagarna och situationer beskrivna? 

 Vad använde man för metod för att analysera data? 

 Hur hänger metoden och de teoretiska utgångspunkterna ihop? 

 Vad visar resultatet och hur tolkas det? 

 Finns metoddiskussion? 

 Finns återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

 Finns återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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Kombination MeSH-termer 

Bolska termer: AND 

Begränsningar Databas Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Patient care 

Anxiety 

Preoperative period 

2000-2011 

engelska 

 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

148 

32 

26 

2 

4 

0 

0 

0 

Nurse anesthetists 

Nursing care 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

10 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

Patient satisfaction 

Ambulatory surgical 

procedures  

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

26 

5 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

Nursing 

Ambulatory surgical 

procedures 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

34 

4 

7 

0 

1 

0 

0 

0 

Family 

Preoperative period 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

34 

9 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

Family 

Ambulatory surgical 

procedure 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

17 

1 

4 

0 

0 

0 



2 

Anxiety PsycInfo 0 0 

Acupuncture 

Preoperative period 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

5 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

Acupuncture 

Ambulatory surgical 

procedure 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

Music 

Preoperative period 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

8 

8 

6 

2 

0  

1 

0 

0 

Music 

Ambulatory surgical 

procedure 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Relaxation therapy 

Preoperative period 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

2 

3 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

Relaxation therapy 

Ambulatory surgical 

procedure 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

Information 2000-2011 PubMed 22 0 



3 

Preoperative period 

Anxiety 

engelska Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

21 

0 

11 

0 

0 

0 

Information 

Ambulatory surgical 

procedure 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

19 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Teaching 

Preoperative period 

anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

12 

8 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

Teaching 

Ambulatory surgical 

procedure 

Anxiety 

2000-2011 

engelska 

PubMed 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Manuell sökning    12 
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Författare

År 

Land 

Syfte Design Metod  Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ av 

evidens 

Evidenskraft 

Bernier 

M. J. et al 

2003 

USA 

Att utveckla ett 

beprövat 

instrument för att 

undersöka vilken 

undervisning 

dagkirurgiska 

patienter får samt 

hur de värderar 

den 

Icke-experimentell 

Tvärsnittsundersökning 

Omarbetat beprövat 

frågeformulär. Statistisk 

analys av informationen 

som givits och värderats 

mha Cronbach’s alpha 

koefficient. MANOVA 

användes för 

jämförande statistik 

116 Patienterna fick mest 

information om själva 

situationen/proceduren och 

det var även den 

informationen de skattade 

som viktigast 

3 

3 

Clark, K 

et al. 

2000 

England 

Att undersöka 

patienternas 

uppfattning och 

upplevelse av sitt 

inskrivningstillfäll

e 

Icke-experimentell 

Tvärsnittsundersökning 

Frågeformulär om hur 

patienterna upplevt sin 

inskrivning och 

dagkirurgi 

88  

(90) 

Över 80% av patienterna 

tyckte att sjuksköterskorna 

på inskrivningskliniken hade 

lindrat deras oro för ingrepp 

och inläggning 

3  

1 

Cooke, M 

et al. 

2005 

Australien 

Hypotes: 

Dagkirurgipatient

er som lyssnar på 

musik under 

väntan på 

operation kommer 

att ha signifikant 

Experimentell  

RCT 

Frågeformulär. Tre 

grupper, en fick lyssna 

på musik i hörlurar, en 

fick hörlurar utan musik 

och den tredje 

förbereddes på 

sedvanligt sätt. 

180 

(19) 

Den preoperativa oron 

minskade i gruppen som fick 

lyssna på valfri musik i 30 

min under den preoperativa 

väntan 

1 

4 
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2 

mindre oro än 

patienter som får 

rutinvård 

Statisktiska tester för 

jämförelse: Cramer-von 

Mises test, Kruskall-

Wallis, Fischers exact 

test och ANCOVA  

Costa, M 

J 

2001 

USA 

Att utforska 

dagkirurgiska 

patienters 

uppfattning av 

den perioperativa 

upplevelsen 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Intervjuer av patienter 

som genomgått 

dagkirurgiska 

bukoperationer. 

Hermenologisk, 

fenomenologisk metod 

för analys av data 

16 

(0) 

Patienterna var rädda för att 

dö av anestesin. Det var 

viktigt för patienterna att 

sjuksköterskan var 

närvarande. Det betydde 

mycket för patienterna att ha 

anhöriga med sig pre- och 

postoperativt. Patienterna 

var inte tillräckligt 

informerade och förberedda. 

4 

3 

Fraczyk, 

L & 

Godfrey, 

H 

2010 

England 

Att undersöka hur 

nöjda patienterna 

är med den 

preoperativa 

bedömningen vid 

dagkirurgi och 

jämföra två 

grupper: generell 

kirurgi och 

urologi. 

Att under söka 

Icke-experimentell 

Tvärsnittsundersökning 

Frågeformulär och 

öppna frågor till de båda 

grupperna. Chitvåtest 

och Mann-Whitney U 

test 

275 

(428) 

Nästan ingen skillnad i hur 

nöjda patienterna i de två 

grupperna var när det gällde 

den preoperativa 

bedömningen, däremot 

visade undersökningen 

skillnad i hur de tyckte att de 

blev förberedda inför 

operationen. 

Patienterna var generellt 

nöjda med den preoperativa 

3,4 

3 
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3 

hur många 

patienter som blir 

bedömda 

preoperativt 

inskrivningen 

Gilmartin, 

J  

2004 

England 

Att undersöka 

patienters 

uppfattning om 

förberedelserna de 

får före sin 

vistelse på 

dagkirurgin 

Strukturerade intervjuer Intervjuer i hemmet 7-

10 dagar postoperativt. 

Hermeneutisk, 

fenomenologisk 

utgångspunkt 

30 

(11) 

Två huvudfynd: 

Förberedelsetiden var till 

stor fördel för patienterna. 

Öppenhet, flexibilitet och 

information från personalen 

minskade ångesten och oron 

hos patienterna.  

Men den visade också 

svårigheter som patienterna 

upplevde när de blev 

avbokade 

4 

3 

 

Gilmartin, 

J Wright, 

K 

2008 

England 

Att beskriva och 

tolka patienters 

erfarenheter av 

modern 

dagkirurgi 

Ostrukturerade intervjuer Intervjuer av patienter i 

hemmet, som genomgått 

dagkirurgi. 

Hermeneutisk, 

fenomenologisk 

utgångspunkt 

20 Huvudfyndet i studien är 

den oväntade långa 

preoperativa perioden där 

patienterna kände sig 

övergivna, arga och ledsna. 

4 

3  

Gonzales, 

E.A 

Att undersöka om 

avslappningsövni

ngar via CD kan 

ge en positiv 

Kvasi-experimentell 

Randomiserad, single-

Frågeformulär. 

Interventionsgruppp 

som fick lyssna på CD 

med positiva uttalanden 

44 CD-gruppen hade 

signifikant mindre oro 

preoperativt än vad 

2 

3 
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et al. 

2010 

USA 

effekt preoperativt blind och rytmisk musik i 28 

min preoperativt och en 

kontrollgrupp som fick 

ostörd vila i 28 min 

preoperativt. Wilcoxon 

signed rank test, t-test 

och Mann-Whitney U 

test användes för 

jämförande statistik 

kontrollgruppen hade 

Hamel, 

WJ 

2001 

USA 

Att utröna 

effekterna av 

musikterapi på 

symtom som oro, 

blodtryck och puls 

hos patienter som 

väntar på 

hjärtkateterisering 

Kvasi-experimentell Interventionsgrupp som 

fick lyssna på musik  20 

min innan proceduren 

samt en kontrollgrupp 

som genomgick 

sedvanliga 

förberedelser. Puls, 

blodtryck, oro mättes. 

Jämförande statistik 

med t-test 

101 

(38) 

Lägre nivåer av oro samt på 

de fysiologiska parametrarna 

hos interventionsgruppen 

men inte så stora skillnader 

jämfört med tidigare studier. 

Högre oro hos kvinnor än 

män 

2 

3 

Haun, M 

et al. 

2001 

USA 

Att undersöka om 

musik har en 

lugnande effekt på 

blodtryck, puls 

och oro innan 

ingreppet 

Kvasi-experimentell Frågeformulär och 

fysiologiska parametrar. 

Interventionsgrupp som 

fick lyssna på musik i 

20 min samt 

kontrollgrupp. 

Jämförande statistik 

20 Interventionsgruppen visade 

signifikant lägre nivåer av 

oro, puls, blodtryck och 

andningsfrekvens efter att ha 

lyssnat på musik 20 min 

innan ingreppet 

2 

2 
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med Fishers exact test, 

t-test och ANCOVA 

Ikonomi-

dou, E. et 

al. 

2004 

Sverige 

Hypotes: Att 

lyssna på 

avslappnande 

musik pre- och 

postopertivt 

påverkar 

patientens 

upplevelse av 

smärta, 

illamående, oro 

samt har effekt på 

vitalpatametrarna 

hos kvinnor som 

genomgår 

laparaskopisk 

gynekologisk 

kirurgi 

Experimentell 

RCT 

Deltagarna 

randomiserades till två 

olika grupper. Den ena 

gruppen fick lyssna på 

avslappnande musik i 

30 min pre- och 

postoperativt, den andra 

gruppen fick en tom 

CD-skiva. T-test för 

jämförande statistik 

60 

(5) 

Musik preoperativt 

minskade 

andningsfrekvensen. 

Blodtryck och oro minskade 

preoperativt oavsett om 

patienten lyssnade på musik 

eller tom CD. En lugn 

avslappningsperiod 

preoperativt minskade 

patientens oro och 

vitalparametrar 

1 

4 

Lee, D 

et al. 

2004 

Hong-

Kong 

Att undersöka om 

dagkirurgiska 

patienter som får 

lyssna på 

självvald musik 

får lägre nivåer av 

oro, puls och 

Kvasi-experimentell 

Icke-randomiserad 

Interventionsgrupp som 

fick lyssna på egenvald 

musik i bekväma 

fåtöljer i väntrummet 

och kontrollgrupp som 

fick läsa eller titta på 

TV i väntrummet. 

113 Huvudfynd: de som fick 

lyssna på självvald musik 

preoperativt hade lägre 

orosnivåer än 

kontrollgruppen men det var 

ingen skillnad mellan 

grupperna i de fysiologiska 

2 

4 
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blodtryck än 

andra patienter 

Jämförande statistik 

med t-test och ANOVA 

parametrarna 

McRee, L 

et al. 

2003 

USA 

Att undersöka 

effekten av 

preoperativ 

massage och 

musik på 

patienters 

preoperativa, 

intraoperativa och 

postoperativa 

upplevelser 

Experimentell design 

RCT 

Pilotstudie 

Tre interventions-

grupper och en 

kontrollgrupp. Grupp 1 

fick lyssna på musik och 

få massage, grupp 2 fick 

bara massage och grupp 

3 fick bara musik. Alla 

interventioner pågick i 

30 min. 

Kontrollgruppen fick 

standardvård. Statistiska 

jämförelser med t-test, 

ANOVA, och chitvåtest 

52 

 

Alla grupper hade lägre oro 

postoperativt än 

preoperativt. Inga skillnader 

mellan grupperna i 

stresshormoner, blodtryck 

eller puls. Gruppen som fick 

både massage och musik 

hade lägre blodtryck 

intraoperativt än 

kontrollgruppen hade 

postoperativt 

1 

2 

Mitchell, 

M 

2010 

England 

Att undersöka 

vilka aspekter av 

generell anestesi 

som framkallar 

oro och ångest 

samt vilka 

åtgärder som kan 

minska dessa 

känslor 

Icke-experimentell 

Tvärsnittsundersökning 

Frågeformulär. Varimax 

rotation, Kaiser 

normalisering och 

Bartlett’s test för 

statistisk analys 

460 

(790) 

Preoperativ information om 

anestesin, generella 

missuppfattningar om 

anestesi och faktorer som att 

vänta på att få komma in på 

operationssalen kan öka 

patientens oro och ångest. 

Viktigaste åtgärden var 

information 

3 

3 
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Ng, S. KS 

et al. 

2004 

Kina 

Att utvärdera 

effekten av olika 

typer av 

information för att 

minska 

preoperativ oro 

hos dagkirurgiska 

tandpatienter samt 

skillnaden mellan 

patienter med hög 

respektive låg 

ångestnivå 

Experimentell 

RCT 

Fyra olika grupper. 

Grupp1 fick 

standardinformation, 

grupp 2 fick detaljerad 

information om 

operationen, grupp 3 

fick standard-

information samt 

information om 

återhämtningen, grupp 4 

fick detaljerad 

information om både 

operation och 

återhämtning. Skattade 

ångestnivån före, under 

och efter operation. 

ANOVA, chitvåtest och 

Tukey’s HSD-test 

användes för statistiska 

jämförelser 

192 

(4) 

Patienter som har låg 

ångestnivå normalt sett har 

god effekt av preoperativ 

information och hade lägst 

orosnivå av alla tre 

interventionerna. Hos 

patienter med hög 

ångestnivå är det svårare att 

minska oron med 

information, oron kan tom 

bli större med detaljerad 

information om operationen 

1 

3 

Padmanab

han, et al. 

2005 

England 

Att undersöka om 

effekten av att 

lyssna på likadana 

ljud i vardera öra 

men med olika 

frekvens, kan ha 

effekt på 

Experimentell 

RCT 

Tre grupper, två 

interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp. 

Den första 

interventionsgruppen 

fick de speciella ljuden, 

den andra 

108 

(4) 

Interventionsgruppen som 

lyssnade på ljuden hade en 

betydligt lägre ångestnivå 

innan operation än de andra 

grupperna. 

1 

4 
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preoperativ oro 

och ångest 

interventionsgruppen 

fick musik utan dessa 

och kontrollgruppen 

fick traditionella 

förberedelser. Statistiska 

skillnader analyserades 

med shapiro-wilk test, t-

test och ANOVA 

Palese, A 

et al. 

2005 

Italien 

Att undersöka hur 

dagkirurgiska 

patienter påverkas 

av NCM inför 

operation jämfört  

med traditionell 

inskrivning 

Icke-experimentell 

Retrospektiv 

Frågeformulär till 

patienter på två olika 

sjukhus som använder 

sig av olika typer av 

inskrivning. T-test och 

chitvåtest för att 

analysera data 

141 

(4) 

Preoperativ oro minskade i 

gruppen med ansvarig 

sjuksköterska  

3 

2  

Rosén, S 

et al. 

2008 

Sverige 

Att undersöka om 

patienter känner 

sig lugna eller inte 

inför dagkirurgi 

Icke-experimentell 

Tvärsnittsundersökning 

Prospektiv, 

frågeformulär med en 

öppen fråga. Chitvåtest 

och Mann-Whitney U 

test för skillnad mellan 

grupperna 

161 

(2) 

43% kände sig lugna och 

57% kände sig inte lugna 

inför operation. Fler män än 

kvinnor kände sig lugna. 

Deltagarna beskrev olika 

faktorer som påverkade 

3 

4 

Salmore, 

R et al. 

2000 

USA 

Två syften: Att 

undersöka om 

vitala parametrar 

stiger inför 

inskrivning på 

Kvasi-experimentell Deltagarna delades in i 

två huvudgrupper; en 

EGD-grupp och en 

koloskopigrupp. 

Därefter delades de i sin 

63  

(10)             

Behandlingsgruppen som 

fick avslappningsövningar 

och musik visade lägre 

nivåer av oro samt lägre 

värden på de fysiologiska 

2 

4 
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sjukhus och hur 

mycket de sjunker 

efter att ha fått 

lugnande 

mediciner. Att 

undersöka hur 

avslappningsövni

ngar och att 

lyssna på 

avslappningsmusi

k sänker 

orosnivån hos 

patienten 

tur in i två grupper, en 

kontrollgrupp och en 

behandlingsgrupp. 

Jämförande statistik 

med t-test, ANOVA, 

MANOVA och Pearson 

product moment 

correlation 

parametrarna än 

kontrollgruppen i de båda 

huvudgrupperna 

Wang, S-

M 

et al. 

2002 

USA 

Att undersöka om 

musik kan minska 

oron hos patienter 

innan operation 

Experimentell 

RCT 

Interventionsgrupp som 

fick lyssna på egen 

musik 30 min 

preoperativt samt 

kontrollgrupp som fick 

sedvanlig förberedelse. 

Jämförande statistik 

med t-test, x
2
-test och 

ANOVA 

93 Patienter i 

interventionsgruppen visade 

lägre nivåer av oro än i 

kontrollgruppen, men 

däremot var det ingen 

skillnad i de fysiologiska 

parametrarna 

1 

4 

Wang, S-

M 

et al. 

Att bestämma 

effekten av 

akupunktur i örat 

på preoperativ oro 

Experimentell 

RCT 

Tre grupper. Kontroll-

gruppen fick nålar på 

punkter utan 

dokumenterad effekt. 

91 Två interventionsgrupper 

där orosnivån minskade 

preoperativt jämfört med 

kontrollgruppen där oron 

1 

1 
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Första 

interventionsgruppen 

fick nålar på punkter 

som ska minska oro, 

andra fick nålar på 

punkter som påverkar 

både oro och övriga 

kroppen. Statistisk 

analys: ANOVA för 

jämförelse av 

förändringar i orosnivå, 

ANOVA med Scheffé 

test för jämförelse 

mellan grupper 

inte minskade nämnvärt 

 

 

 

 


