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Abstrakt 
Att ge tillräcklig information till patienter som genomgår elektiva operationer och anestesi är 
en viktig del av preoperativa förberedelser. Olika studier beskriver att det finns brist på 
information till patienterna inför elektiva operationer. Syftet med denna litteraturöversikt är 
att utvärdera interventioner för att förbättra preoperativ information till patienter som ska 
genomgå elektiv kirurgi. Fokus ligger på effekten av interventionerna och patienternas 
uppfattningsgrad av den information som interventionerna medför. Resultatet är baserat på 
tolv randomiserade kontrollerade vetenskapliga artiklar. Utifrån resultatet i dessa artiklar 
framträder två kategorier i form av pedagogiska verktyg samt gruppinteraktion. När 
informationen presenteras till patienterna på ett pedagogiskt sätt leder detta till ökning av 
kunskapsnivån hos patienterna. Patienternas egna resurser triggas och de upplever delaktighet 
och möjlighet till självbestämmande vid intervjun. Interventionerna kan inte standardisera 
informationen och ersätta den verbala preanestetiska informationsgivningen som ges till 
patienterna vid anestesiintervjun. Tyngden ligger fram för allt på anestesiläkarna att 
individuellanpassa informationen efter patienternas behov. 

Nyckelord: anestesi, preoperativ vård, intervention, patientutbildning. 



 

 

Abstract 
To provide adequate information to patients undergoing elective surgery and anesthesia is an 
important part of preoperative preparation. Various studies describe that there is a lack of 
information to patients before elective surgeries. The purpose of this literature review is to 
evaluate interventions to improve preoperative information to patients undergoing elective 
surgery. The focus is on the impact of interventions and patients' perception degree of 
information intervention entails. The result is based on twelve randomized controlled 
scientific articles. Based on the results of these articles appear two categories in terms of 
pedagogical tools, and group interaction. When information is presented to patients in an 
educational way, this leads to increase in the level of expertise of the patients. Patient 
resources triggered and the experience participation and opportunity for self-determination at 
the interview. Intervention cannot standardize the information and replace the verbal 
preanestetiska disclosure given to patients during anesthesia interview. The weight is mostly 
due to anesthesiologists to fit individual data by patient needs. 

Keywords: anesthesia, preoperative care, intervention, patient education. 
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Inledning 
Under vår tid på praktik som blivande anestesisjuksköterskor upplevde vi att många patienter 

inte hade fått tillräcklig information om sin anestesi och vad som skulle hända under 

operationen. Vi upplevde ofta att de bara fick höra: "Du ska sova snart". Vissa av patienterna 

som fick höra den meningen i sista minuten innan operationen ville inte sova och de ville 

absolut vara vakna. Denna information känns otillräckligt och otillfredsställande när det finns 

tillfälle och metoder att ge patienterna tillräcklig information och utbildning. Det förekommer 

att anestesimetoden för den planerade operationen ändras på operationsdagen på grund av 

exempelvis patientens aktuella sjukdomstillstånd. Detta ställer ytterligare krav på 

sjuksköterskan, nämligen att patienten känner sig trygg och är väl införstådd med den 

preoperativa informationen och eventuella ändringar. 

Bakgrund 

Kommunikationens mål är att vi förstå varandra. Detta är en grundläggande social aktivitet. 

Generell sker kommunikation mellan människor via kroppsliga och språkliga handlingar. 

(Friberg och Öhlén, 2009, s.225-226). Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004, s.125-

127) hänvisar till att fackspråk inte är alltid begripligt för en patient därför det är ett krav att 

information och kunskap om sjukdomen, ska ges på ett pålitlig och förståelig språk. Det gäller 

att vårdpersonaler har ett brett spektrum av språkliga kompetenser.  

Enligt patientdatalagen (2008:355) och socialstyrelsens författningssamling (2008:14) 

patientjournalen är ett stöd och en viktig informationskälla för de som ansvarar för patientens 

vård. Att ge korrekt och tillräcklig information till patienter som genomgår elektiva 

operationer och anestesi är en viktig del av förberedelserna. Preoperativ bedömning inför en 

anestesi innebär en genomgång av journalanteckningar, upptagande av anamnes och 

fysikaliska undersökning och utredningar. Därefter kan vårdpersonalen ge information om 

lämplig anestesi (Apfelbaum et al., 2012).  

Preoperativ information ges till patienterna av anestesiläkaren, vilket sker i ett samtal före 

operationen. Effektiv läkar-patient kommunikation kan påverka patientens beteende i frågan 

om patienttillfredsställelse och förståelse för medicinsk rådgivning. Läkare kan öka patientens 

delaktighet genom att ställa öppna frågor och genom sin empatiförmåga, det vill säga 

affektiva kommentarer. (Kindler, Szirt, Sommer, Häusler och Langewitz, 2005). Även 

upprepning av preoperativ information om anestesi har positivt effekt i att komma ihåg 
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mycket av den relevanta informationen som ges utifrån patienternas existerande medicinska 

tillstånd. (Cheng, Chen, Cheng, Chu och So, 2002). 

Anestesisjuksköterskor har också en viktig roll. Hovid (2005, s.27) beskriver att ett 

preoperativ möte mellan patient och anestesisjuksköterska ger tillfälle för 

anestesisjuksköterskan att bedöma patienten i en situation utan stress. Larsson (2004) beskrivs 

hur ett strukturerat informationssamtal mellan patient och anestesisjuksköterska ökar 

patientens preoperativa informationsnivå och trygghetskänsla. Detta bekräftas även i en annan 

studie av Capuzzo et al. (2007) där sjuksköterskor som ägnade sig enbart åt anestesi kunde 

bibehålla balansen mellan förväntningar och uppfattningar av vad som patienterna hade tagits 

till sig om anestesi dvs. ökade patienttillfredsställelse med anestesi. Men tyvärr i dagens 

situation sker anestesisjuksköterskans första möte med patienten ofta vid ankomst till 

operationsavdelningen. 

Definition av patientinformation och anpassningen av vården kan man se i hälso- och 

sjukvårdslagen. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård och behandling 

utformas och ges i samråd med patienterna. Patienterna har rätt att få individuellt anpassad 

information vid varje kontakt med vården i frågan om sjukdom, diagnos, behandling, rätt till 

information och möjligheter. Varje medborgare är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

(2 kap. 6 § regeringsformen). I 2 kap. § 3 framkommer att hälso- och sjukvårdens rutiner 

inom vårdverksamheter skall byggas på respekt för patientens självbestämmande, värdighet 

och integritet och att de får omtanke, informeras och görs delaktiga.  

Varje enskild patient har rätt till en adekvat och individuell preoperativ information. Dessa 

skyldigheter regleras för vårdgivaren i 2b § HSL och för hälso- och sjukvårdspersonalen, i 6 

kap. 6 § PSL. Informationen ska ges utifrån patientens förutsättningar och förmåga att kunna 

ta emot denna. Den ska anpassas efter patientens individuella behov och därför måste ges med 

omväxlande innehåll och form. Detta innebär att noggrann anpassa språk, media och andra 

kommunikationsmedel till den enskilde patientens hälsotillstånd, mognad, erfarenhet, kognitiv 

förmåga, eventuell funktionsnedsättning, kulturell och språklig bakgrund. Kulturella faktorer 

kan till exempel inverka på upplevelser och förväntningar av vård och behandling 

(Socialstyrelsen handbok, 2012 s.24). Enligt Klang-Söderkvist (2001, s.9-12) varje människa 

är en unik individ med unika förutsättningar och tidigare erfarenheter och därmed också unika 

behov av utbildning. 

Brist på adekvat patientinformation har kopplats till ökad oro och minskad tillfredsställelse 

hos patienterna och det finns patienter som är mer oroliga för anestesin än för det kirurgiska 

ingreppet (McMurray, Johnson, Wallis, Patterson och Griffiths (2007); Lam, Lee, Brull och 
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Wong, 2007). Halldin (2000, s.333) påstår att en omfattande preoperativ information har en 

lika god lugnande effekt som premedicinering och Bodelsson, Lundberg, Roth och Werner 

(2011, s.22) pekar att tillräcklig information leder till preoperativa utredning och bedömning 

och minskar även riskerna för komplikationer. 

Under patientundervisningen ska vårdpersonalen kunna avläsa patientens individuella behov 

och fånga upp patientens uppmärksamhet och attityder. Syfte med undervisningen är att 

kunna påverka och förändra beteende och detta har en känslomässig och kulturell betydelse 

för båda sidor. Samtalet ska kännetecknas av ömsesidigt tillit och uppriktighet. Detta kräver 

ett personligt engagemang d.v.s. yrkesmässig ansvar, kommunikativ förmåga, närvaro och 

öppenhet (Gustafson, 2004, kap.7; Lejsgaard Christensen och Huus HJensen, 2004 s.32-34). 

För att kunna skapa och utveckla ömsesidigt förståelse ska både patienten och vårdpersonalen 

anpassa kommunikativa handlingar. Om inte förståelsen uppnås kan det leda till patientens 

lidande (Friberg och Öhlén, 2009, s.224-226). 

Enligt Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004, s.76-77) ska man vara inriktad på 

patientens inlärningsresultat, därför målen måste vara precisa men flexibla i förhållande till 

patientens bakgrund. Dessutom anpassas målen med patientens önskemål, aktivitetsnivå och 

uppfattning för att patienten ska känna sig tillfredsställd. 

För att vårdpersonal ska ta hand om patientutbildningen måste de ha förförståelse för allmän 

sjukvård och pedagogik. Vårdpersonal måste möta patienten på den nivån som patienten 

befinner sig i. Patientundervisning innebär att patienten lär sig bland annat nya strategier för 

att kunna klara av och anpassa sitt förhållningssätt efter den nya situationen som följer med 

sjukdomen. Utbildningen ska resultera i att patienten behärskar sjukdomen och de problem 

som den för med sig. Patienten accepterar att kroppen fungerar annorlunda samt att hans 

psykosociala situation kan påverkas (Lejsgaard Christensen och Huus Jensen 2004, s.18-19). 

I en studie från USA av Clark, Mangram, Ernest, Lebron och Peralta (2011) bevisades att 

patienter som inte var amerikansksfödda visade en minskad förståelse för det kirurgiska 

ingreppet och minskad förståelse för risker samt allvarliga komplikationer i samband med 

ingreppet. Studiens resultat visade att det behövs bättre metoder för att utbilda utländska 

patienter. Också resultaten i studien av Baaj, Takrouri, Hussain och Ayyaf (2006) visade att 

det behövdes mer resurser till att utbilda patienter med låg utbildning inför anestesi särskild 

de som inte är läs- och skrivkunniga. 

Friberg och Öhlén (2009, s.49) beskriver att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där många 

olika kulturer, språk, traditioner, värderingar och religioner möts. Det tycks finnas stora behov 

av en konkret och handlingsinriktad undervisning för patienter. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att utvärdera interventioner för att förbättra patienternas 

preoperativa information. 

Frågeställningar 

Frågeställningar: 

• Kan interventioner förbättra patienternas preoperativa kunskap? 

• Kan patienternas egenskaper påverka effekten av interventionen? 

Metod  

Val av metod 

Vi har gjort en systematisk litteraturöversikt för att följa riktlinjer som ska minimera riskerna 

såsom slump eller godtycklighet. Metoden grundas på en systematisk granskning av 

vetenskapliga litteraturer. Sökning av relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning görs på 

ett systematiskt sätt (SBU:s handbok, 2013, s.16; Henricsson, 2012, s. 434-437). 

Litteratursökning 

En systematisk litteraturöversikt har använts. I vår litteratursökning har vi inriktad oss på 

ämnesområden och på internationell forskning. Fördelen med en noggrann systematisk 

litteraturöversikt i flera steg är att den som läser studien kan både kontrollera och bedöma 

trovärdigheten och kvaliteten (SBUs handbok, 2013, s. 8; Henricson, 2012, s. 432). Denna 

översikt grundas på empiriska studier där det har tillämpats både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. 

Formulering av frågor 

I första steg preciserades de frågor vilka skulle kunna besvaras och utifrån frågorna kunde 

urvalskriterier bestämmas. De strukturerade frågorna var grunden till utformningen av vår 

sökstrategi, en s.k. ”sökträd”. Väl strukturerade frågor har ofta större chans till en mer 

specifik litteratursökning (SBUs handbok, 2013, s. 19). För strukturen svarade vi till flera 

frågor (se bilaga 1). 

Val av litteratur 

I nästa steg definierades inklusions- och exklusionskriterier (SBUs handbok, 2013, s. 7; 

Henricson, 2012, s.434-435). Enligt Friberg (2006, s.30) för att stärka innehållsvaliditeten 
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eller bekräftelsebarheten är det väsentligt att utföra två litteratursökningar, en "inledande" och 

en "egentlig". Vid "inledande" litteratursökningen har olika sökformer används för att kunna 

få en överblick över ämnesområde och för att kunna se om det fanns tillräcklig med artiklar 

som motsvarade studiens frågeställningar. Parallellt tittade vi i kurslitteratur samt i olika 

tidskrifter och databaser. Intressant information utvaldes från kurslitteratur och 

genomläsningen av artiklarna från olika tidskrifter och databaser hjälpte oss till att välja 

lämpliga sökord som var representativa för syftet. Vid "egentlig" litteratursökningen provades 

specialiserad sökning med s.k. MeSH-termer (Medical Subject Headings) som gav dåligt 

resultat. Vi identifierade sökorderna "anesthesia", "preoperative care", "intervention", 

"interference", "treatment" och "patient education" vid den inledande litteratursökningen. För 

att minimera risken för systematiska fel utfördes sökningar i flera databaser. Sökningen har 

skett i databaserna PUBMED, CINAHL och i SWEMED+. Kompletterande kontroll av 

referenslistor gjordes samtidigt. På grund av få träffar på relevanta artiklar exkluderades 

SWEMED+ databas. Sökningen begränsades till artiklar publicerade från år 2000-01-01 till 

och med 2012-12-31 och vuxna 19+. I bearbetningen användes artiklarnas abstrakt och 

abstraktlistorna från databassökningarna skaffades. Samtidigt exkluderades de artiklar som 

handlade om medicinska och kirurgiska behandlingar samt de artiklar som var gemensamma i 

två databaser och fokuserade på de artiklar som handlade om interventioner. 

29 artiklar som bedömdes vara relevanta utifrån rubrik och abstrakt, beställdes i fulltext. 

Redovisning av antal beställda artiklar rapporteras (tabell 1). 

Granskning av studier 

Bedömningen av artiklarnas relevans gjordes oberoende av varandra i två steg. Vi använde 

granskningsmallar (SBUs handbok, 2013, version 2010:1.2), en för varje studietyp (bilaga 2). 

Vid kvalitetsgranskningen fick studierna starkt, måttligt starkt, begränsat eller otillräckligt 

vetenskapligt underlag beroende på hur välgjord studien var. Studier med stark studie kvalitet 

användes för att sammanställa data och bedöma evidensstyrka. . Studier med måttligt starkt, 

begränsat eller otillräcklig kvalitet bortsorterades (Bilaga 3). 

Vi jämförde därefter inklusionslistorna med varandra och diskuterade och beslutade om vilka 

artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas. Redovisningen av antalet exkluderade artiklar 

rapporterades i tabell (bilaga 4). Vi kom fram till totalt 12 randomiserade och kontrollerade 

artiklar som skulle användas till studien (bilaga 5). Förtydligande av olika mätinstrument och 

förkortningar finns i bilaga 6. Figur 1 är en sammanfattning av urvalsprocessen till vår 

litteratursökning (tagen av SBUs handbok, 2013, s.16). 
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Tabel 1. "Sökträd" och antal träffar i respektive databas.  

sökord *PubMed beställda granskade *cinahl beställda granskade 

1. anesthesia OR 
"preoperative care" 

53070   5699   

2. intervention OR 
interference OR treatment 

1400149   135289   

3. patient education 18362   17767   
(1) AND (2) AND (3) 293 29 23 29 3 0 
Totalt antal lästa titlar och/eller abstrakt:                                                                                                293+29 
Totalt antal beställda artiklar:                                                                                                                           32 

Totalt antal relevanta artiklar:                                                                                                                          23 

Totalt antal granskade artiklar:                                                                                                                        23 

Totalt antal inkluderade artiklar:                                                                                                                     12 

   *Limit: age 19+, Publish 000101-121231 

                                    
Figur 1. Översikt över urvalsprocess, hämtad ur SBUs handbok, 2013.  

Evidensgradering och slutsatser 

Studiekvalitet avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie. Evidensstyrkan är en 

bedömning av hur starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är för att besvara en viss 

fråga på ett tillförlitligt sätt. SBU tillämpar det internationellt utarbetade 

evidensgraderingssystemet GRADE. För varje effektmått utgår man i den sammanlagda 

bedömningen från studiernas design. Därefter kan evidensstyrkan påverkas av förekomsten av 

försvagande eller förstärkande faktorer som studiekvalitet, relevans, samstämmighet, 
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överförbarhet, effektstorlek, precision i data, risk för publikationsbias och andra aspekter. I 

princip bygger GRADE på erfarenheter från tidigare graderingssystem med tillägg av ett 

tydligare risk-nytta perspektiv. Värderingen har genomförts enligt fyrgradig skala: starkt 

vetenskapligt underlag ( ), måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ), begränsat 

vetenskapligt underlag ( ) och otillräckligt vetenskapligt underlag ( ) enligt det 

internationellt utarbetade GRADE-systemet (Henricson, 2012, s. 4439-443). Randomiserade 

studier börjar på den högsta evidensnivån, d.v.s. , men olika andra orsaker kan påverka 

nivån t. ex. brister i studiekvalitet eller publikationsfel. (Bilaga 3) 

Analys 

Materialet bearbetades utifrån en systematisk litteraturöversikt. Det lästes igenom upprepade 

gånger med syftet att organisera, strukturera och finna mening i det insamlade data. Efter att 

ha läst igenom artiklarna noggrant (först enskild och sedan gemensamt), såg vi ett samband 

mellan artiklarna. 

Återkommande termer ledde till en klassificering av två kategorier pedagogiska verktyg samt 

gruppinteraktion. Under kategorin "pedagogiska verktyg" har följande subkategorier 

framkommit: "Informations- formulär/broschyrer, videoinformation och webbinformation". 

Etisk granskning 

Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 73-74) bör etiska överväganden göras beträffande 

urval och presentation av resultat vid en systematisk litteraturstudie. De understryker 

betydelsen av att de studier som väljs ut till en litteraturstudie ska vara etiskt granskade och 

att de artiklar som tas med i studien redovisas. 

Vårt etiska tänkande vid artikelgranskningen har baserats på att inte någon person kommer till 

skada i studierna, att deltagarna givit sitt medgivande till att delta och att de har kunnat känna 

sig säkra på att materialet inte kommer att misskreditera dem på något sätt (Polit och Beck, 

2004, s. 143-144; Henricson, 2012, s. 80-82). I den här litteraturstudien har de etiska 

riktlinjerna och resonemanget uppmärksammats. 

Resultat 

Resultatet omfattar 12 artiklar som är utförda med kvantitativa forskningsmetoder. Studierna 

är randomiserad kontrollerad och genomförda i England, Frankrike, Grekland, Japan, Kanada, 

Nederländerna, Nigeria, Schweiz, Taiwan, Tyskland och USA. Resultatet redovisas utifrån 

två kategorier som svarar på frågorna "kan interventioner förbättra patienternas preoperativa 
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information?" och " kan patienternas egenskaper påverka effekten av interventionen?". 

Resultatet visas genom "pedagogiska verktyg" vilket omfattade tio artiklar och 

”gruppinteraktion” som omfattade två artiklar. En översikt av kategorier och sub-kategorier 

ses i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över resultatet. 

Kategorier   Sub-kategorier 

Pedagogiska verktyg  Informations- formulär/broschyr 

   Videoinformation  

   Webbinformation 

Gruppinteraktion 

 

Pedagogiska verktyg 

1. Informations- formulär/broschyr 

I studien från Schweiz visade Straessle, Gilliard, Frascarolo, Rossat och Albrecht (2011) att 

ett informationsformulär om riskerna och fördelarna med anestesi som erbjöds till patienterna 

före anestesisamtal, kunde förbättra patienternas kunskap och öka informationsnivån genom 

att formuläret var skriven på ett lätt, vardagligt språk och fritt från vetenskapliga eller 

medicinska termer. Patienterna kunde behålla formulären, läsa dem igen och undersöka eller 

diskutera innehållet med sin familj och bekanta vilket förstärkte patientens informationsnivå 

(P < 0,001). Genom att patienterna uppfattade den givna informationen, överfördes kunskap 

om anestesi från anestesiläkaren till patienter. Detta ökade effektivt kommunikationen mellan 

anestesiläkaren och patienter vid preoperativa besöket och underlättade diskussionen mellan 

de och ökade delaktighet i valet av anestesiform och anestesisätt vilket ökade patientens 

tillfredsställelse med medförande anestesisjukvård. Tillfredsställelsens nivå var 90 % i båda 

grupperna. När det gäller informationsvinst var det studiegruppen som gav en högre andel 

rätta svar 75 % jämfört med kontrollgruppen 62 % (P < 0,001). Ökad informationsupplevelse 

var hos studiegruppen 73 % jämfört med kontrollgruppen 63 % (P < 0,002). 

Lika resultat visas i studien av Aremu, Alabi och Segun-Busari (2011) från Nigeria nämligen 

att en enkel intervention i form av ett informationsformulär förbättrade patienternas kunskap 

om anestesi samt patienterna mindes mer om risker och komplikationer i samband med 

anestesi och kirurgiska ingrepp. 67 % av de som fick informationsbroschyr kom ihåg riskerna 

medan av de som fick bara en muntlig information kom ihåg riskerna 51 %. Däremot fanns 
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det inte signifikant skillnad i att minnas mellan könen, åldern och utbildningsnivån. 57 % i 

gruppen med högre utbildning mindes de specifika risker och komplikationer medan i 

gruppen med lägre utbildning mindes 51 %. Skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

Informationen i formuläret förkortade intervjutiden mellan patienter och anestesiläkaren på så 

sätt att det som undervisades redan i formuläret, behövdes inte upprepas av anestesiläkaren på 

anestesisamrådsmötet igen. När det gällde specifika risker hade graden av risker stor 

betydelse i patienterna minnesförmåga dvs. patienterna mindes de komplikationer som de 

själva uppfattade som mer allvarliga. 

I studien av Cheung, Finegan, Torok-Both, Donnelly-Warner och Lujic (2007) från Kanada 

visades också att ett enkelt och illustrerat patientinformations-häfte med fokus på vanligt 

språkbruk var ett effektivt sätt för att öka patienternas kunskap om anestesi även i kulturell 

mångfald populationer (P <0,0001), men det hjälpte inte att standardisera anestesi 

information. Resultat av studien visade att det fanns ingen enighet kring exakt vad som skulle 

diskuteras med patienterna under preanestetisk intervju. 

Effekten av en informationsbroschyr om anestetiska tekniker och komplikationer utvärderades 

även av Albaladejo et al. (2000) i Frankrike. Studien visade patienternas missnöje bland de 

som inte hade fått informationsbroschyren. Däremot den information som lämnades till dem i 

anestesisamråd, oavsett vilken typ av information det gällde, var de nöjda med. Motsatsen 

visades bland patienterna som fick broschyren. Andelen nöjda patienter ökade kraftigt när 

broschyren med information om anestesi erbjöds till patienter (P<0,05) medan 

tillfredsställelse var något modifierad för andra ämnen såsom information om smärta eller 

psykiskt och fysiskt hälsa. Tillfredsställelsen med information vid mötena med 

anestesiläkaren hade förbättrats. Även om broschyren inte innehöll information om allvarliga 

och sällsynta komplikationer vid olika anestesitekniker men det väckte patienternas 

medvetenhet om flera frågor som rörde anestesi. Detta ledde till att flera frågor kunde ställas 

vid anestesibesöket med anestesiläkaren och patienterna fick muntliga informationer vilket 

förbättrade kvaliteten och innehållet i den muntliga informationen från anestesiläkaren. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande information om smärta och 

komplikationer av anestesi.  

2. Videoinformation 

Kakinuma, Nagatani, Otake, Mizuno och Nakata (2011) från Japan visade i sin studie att en 

kort, interaktiv och animerad videoinformation förbättrade patienternas kunskap och gav en 

grundläggande information och förklaring om anestesi. I studien visades även att de 

preanestetiska intervjutiden med anestesiläkaren kunde förkortas eftersom patienterna fått 
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kunskaper genom användning av interaktiv video. De ämnen som lyftes fram i videon 

behövde inte upprepas av anestesiläkaren. Genom att erbjuda information i förväg, blev den 

preoperativa intervjun effektivare. Anestesiläkaren hade möjlighet att innan intervjun med 

patienterna granska svaren på frågeformuläret i videon och därmed begränsa och specificera 

sina förklaringar till områden som patienterna inte förstod. Slutligen visade studien att det inte 

fanns någon betydande förändring i ångestnivåer efter videoinformationen. 

I samma land undersökte Narimatsu et al. (2011) om att en individualiserad elektronisk 

lärandevideo kunde hjälpa patienterna att förstå anestesi. Samtidigt skulle anestesiläkaren ta 

reda på vilken information som patienterna inte förstod och detta skulle diskuteras mest under 

den preoperativa intervjun. Resultaten visade en ökning av patienternas förståelse av 

preoperativa och postoperativa tillvägagångssätt. Dessutom visade studien att äldre patienter 

hade mindre förståelse av anestesiteknik, dess risker och eventuella komplikationer. 

Liknande undersökning gjordes i Tyskland av Salzwedel et al. (2008). Resultatet visade att en 

video-assisterad patientutbildning under preanestetisk klinikbesök ökade 

kunskapsöverföringen till patienten om anestesi metod och risker. Videon innehöll allmän 

information om anestesi metod och detaljerade förklaringar om riskerna. Studien visade även 

att mer information om anestesi väckte många frågor hos patienterna att ställa vid 

preanestetiska besöket med anestesiläkaren och stärkte deras autonomi vilket hjälpte dem att 

lättare fatta beslut om anestesiform i samråd med anestesiläkaren. Detta ökade både 

delaktigheten hos patienterna och varaktigheten av preanestetiska intervjun. 

3. Webbplatser 

I Nederländerna undersökte Edward et al. (2011) om en individanpassad multimedia 

webbplats som informationskälla för anestesi, ökade patienternas kunskap om anestesi. 537 

patienter delades till tre grupper. Grupp ett: de som hade fått broschyren med information om 

anestesi och hade läst den. Grupp två: de som hade tittat på patient-webbplats med 

information om anestesi. Grupp tre: de som varken läst broschyren eller tittat på hemsidan. 

Jämförelse av grupperna visade att patienterna i allmänhet var positiva till båda 

informationskällorna. 95 % av patienterna ansåg att mängden information i broschyren var 

tillräcklig, vilket var 85 % för webbplatsen. Informationen i broschyren var klar och tydlig för 

97 % av patienterna. 70 % av patienterna fann att broschyren innehöll all information de ville 

ha kunskap om, jämfört 65 % för webbplatsen. 76 % av patienterna tyckte att broschyren var 

användarvänligt, jämfört 81 % för webbplatsen. I de flesta fall hade informationskällan inte 

påverkad valet av anestesi (generell/lokal). När det gällde patient egenskaper visades att de 

patienter som läste broschyren var betydligt äldre jämfört med de patienter som hade besökt 
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webbplatsen. Detta kan betyda att åldern inte har betydelse i användningen av webbplatsen. 

När det gällde kunskapstester visades att patienter som besökte webbplatsen (grupp två) var 

betydligt bättre informerade än de andra grupperna (P<0,001). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de patienter som läste broschyren (grupp 1) och de som varken läst 

broschyren eller tittade på hemsidan (grupp tre). Studien visade också att inte alla patienter 

önskade samma mängd information och en modulär webbplats underlättade deras individuella 

behov. 

I en studie från England undersökte Groves, Humphreys, Williams och Jones (2010) om att 

tillgänglig teknik (hälsorelaterade webbplatser och patienternas egna datorer) skulle kunna 

utnyttjas till fördelaktig effekt. Hälften av patienterna som ingick i studien fick adresser till tre 

relevanta anestesi- och hälsorelaterade webbplatser att komma åt hemma för att få mer 

information. Resterande fick information via broschyrer. Slutligen genomförde alla patienter 

en enkättest. Resultaten i studien visade att patienter som fick webbplatsadresser ändrade sina 

önskemål när det gällde valet av anestesi (generell/lokal) och även förbättrade sina poäng i 

kunskapstester. Studien visade att tillgång till relevant information på en webbplats 

förbättrade patienternas kunskaper om anestesi. 

Hering, Harvan, D´Angelo och Jasinski (2005) undersökte effekten av en webbplats för 

preoperativ patientutbildning och patienttillfredsställelse med anestesivård i USA. En vecka 

innan den planerade operationen fick patienterna via brev, information om sin operation och 

anestesi. Nästan hälften av patienterna (försöksgruppen) fick även adresser till en webbplats 

för att hämta mer information. Resultaten visade att webbplatsen hjälpte patienterna att höja 

sin kunskap om anestesi genom att ge möjlighet att granska informationen i sin egen takt 

hemma vid egna datorer. Detta minskade tidspressen och gav mera tid till patienterna att fatta 

ett välgrundat och förstärkt beslut. 

Gruppinteraktion 

I Tyskland jämförde Schiff et al. (2010) preoperativ anestetisk bedömning på en APEC 

(Anesthesia Preoperative Evaluation Clinic) för att bedöma tid- och informationsvinst och 

patienttillfredsställelse. Resultatet visade att APEC hade en positiv inverkan på patientens 

utbildning och minskade preanestetiska intervjutider hos anestesisläkarna. Den totala tiden var 

signifikant längre (P < 0,001) för intervjun som genomfördes på avdelningen än på APEC. 

Det visades även att APEC var en effektivare plats för preanestetisk besök på grund av att 

patienterna fick bättre fokus på anestetiska tillvägagångssätt i små grupper. Studien visade 

även att yngre patienter med högre utbildning under besöket på kliniken uppfattade bättre 
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information. Även patienter som besökte kliniken rapporterade om mer allmän rädsla inför 

anestesi. 

I Taiwan utvärderade Yang, Wang, Chen, Chuang, Tseng och Liu (2007) skillnaden av 

tillfredsställelsen mellan patienter som gick med i en liten grupp med videoundervisning på en 

preoperativ utvärdering klinik (APEC) och patienter som fick en traditionell preoperativ 

information. Resultaten visade att video-undervisning om anestesiprocess och dess 

medförande risker och eventuella komplikationer i en grupp på APEC avsevärt förbättrade 

patienternas kunskap och uppfattning om deras kommande kirurgi och anestesi. Studien 

visade också att patienterna i video-gruppen som hade frågor om anestesi och kirurgi kunde 

diskutera problem med varandra och metoden minskade kostnaderna för sjukhusvård och 

anestesiläkarens arbetstid. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes för att uppnå syfte med studien och få svar på frågeställningarna, har 

varit en litteraturöversikt. Studien baseras på 12 kvantitativa, randomiserade kontrollerade 

studier som publicerats mellan 2000 och 2012. Syftet med litteraturöversikten var att 

utvärdera interventioner för att förbättra patienternas preoperativ information. 

Vid sammansättning av strukturerade frågor svarade vi på frågor på mallen från SBUs 

handbok. Utifrån syftet och frågeställningarna framträdde sökorden: anesthesia, preoperative 

care, intervention, interference, treatment och patient education. Databaserna som valdes var 

PubMed och Cinahl. Vi förväntade oss att finna flera randomiserade kontrollerade artiklar 

som omfattade interventioner. Första försöket var att utnyttja limit med "randomiserad 

kontrollerad" för att skaffa relevanta artiklar men detta minskade antal abstrakter avsevärt. 

Vid artikelgranskning hade alla artiklar etiskt resonemang. I många av de granskade studierna 

fanns inte interventionsgrupper och detta begränsade antal inkluderade artiklar i vår 

litteraturöversikt. Vid översättningar från originalspråk fick vi använda lexikon och webben 

för att få riktiga översättningar av vissa ord men ibland hjälpte det inte och vi fick be bekanta 

som hade modersmål i samma språk att hjälpa oss och därmed fick vi de riktiga 

översättningarna. 

Vid kvalitetsbedömningen av de artiklar som beställts till studien har granskningsmallar 

använts för att få så bra bedömning som möjligt. Antalet bortfall av beställda studier var högt. 
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Detta är vanligt i studier som forskar om patienter med olika invasiva sjukdomar. De flesta av 

patienter i studierna var inte i god hälsa och kunde inte fortsätta att delta i studierna. 

Det har varit en fördel att vara två författare. Detta hjälpte oss att diskutera våra tankar och 

reflektioner med varandra och ledde till att granskningen av artiklarna underlättades och 

valideringen förbättrades. Därför anser vi att bedömningen och jämförandet av artiklar blivit 

resonabel och hållit god kvalitet. För ytterligare förbättring av validiteten gjorde vi varsin 

granskning och därefter diskuterades och sammanvägdes artiklar. 

De flesta artiklarna som vi fann var av kvantitativ metod. Många av de granskade artiklarna 

handlade om interventioner för att förbättra patienternas preoperativ information på olika sätt 

samt patienternas egenskaper som påverkade effekten av interventionen. Därför kändes det 

naturligt för oss att dela in studiens resultat i två kategorier. 

Det som vi saknade vid artikelgranskningen var svenska studier. Det skulle vara intressant att 

kunna jämföra interventioner i Sverige med alla andra länder. 

Resultatdiskussion 

Samtliga studier Straessle et al. (2011), Aremu et al.(2011), Cheung et al. (2007), Kakinuma 

et al. (2011), Edward et al. (2011) och Salzwedel et al. (2008) har visat att interventioner ökar 

patienternas informationsnivå inför preanestetisk intervju med anestesiläkaren vilket medför 

att interaktionen mellan patienten och anestesiläkaren skapas, patientens delaktighet ökar och 

underlättar diskussionen inför patientens beslut. Denna överstämma med hälsosjukvårdslagar 

och studien av Heidegger, Husemann, Nuebling et al. (2002). Det framkom i studierna att det 

finns olika tillstånd som påverkar mottagligheten och graden av förståelsen hos patienterna. I 

studien av Aremu et al. (2011) visade sig att patienter med högre utbildningsnivån hade i 

högre grad bättre förmåga att komma ihåg risker och komplikationer än de med lägre 

utbildningsnivån. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. Detta intygas av studien från 

Mordiffi, Tan och Wong (2003) nämligen att faktorer som språkproblem, ålder, 

utbildningsnivå och tidigare operationer var riskfaktorer för att patienterna fick mindre 

omfattande utbildning. Också i studien av Pokharel et al. (2011) visas att typ av anestesiform, 

ålder, patientens skolutbildningsnivå och patienter som inte hade genomgått någon form av 

tidigare kirurgi hade större behov av information. 

Studier visar att många patienter använder internet för att söka upp hälso- och 

sjukvårdsfrågor. Tillgänglig teknik i form av hälsorelaterade webbplatser har en fördelaktig 

effekt för patienterna enligt studierna av Edward et al. (2011), Groves et al. (2010) och Hering 

et al. (2005). Dumitru, Ganslandt och Prokosch (2006) påstår att undervisning fungerar bäst 
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om patienten själv agerar med stöd i undervisningsformer, exempelvis webbplatser eller 

videoband där vårdpersonalen medverkar. I studien av Heikkinen et al. (2010) visas också att 

webbplatstillämpning öppnar nya möjligheter i patientutbildningen och erbjuder en helt ny 

syn på kunskap. Patienterna kan förbereda sig för operationer i sina hem, när de vill och så 

ofta de vill. Detta ger patienterna förbättrade möjligheter för självbestämmande. 

Det har ifrågasatts om information på Internet skulle kunna ersätta kliniska rådfrågningar. 

Enligt Schwartz et al. (2006) är det osannolikt, eftersom även om vissa patienter kan finna ett 

lämplig och tillfredsställande svar på sina hälsoproblem på Internet, kommer andra patienter 

fortfarande att söka trygghet och kompetens hos en läkare som de kan lita på.  

I studien av Straessle et al. (2011) ser vi hur intervention i form av ett informationsformulär 

effektiv ökade kommunikation mellan anestesiläkaren och patienten och skyddade patienterna 

mot felbehandling. Studien visar att förekomsten av felaktiga tolkningar, missuppfattningar 

eller känslomässiga reaktioner inte var ovanliga. 

Patienterna vill ha information och en anestesiläkare vill vara informativ men för mycket 

information kan också försämra dessa mål. Dillard et al. (2007) har visat i sin studie att 

patienter inte mindes mycket av vad de fick lära sig, även efter upprepning. Patienterna vill 

inte veta om de mest riskfulla och allvarliga komplikationer av anestesi enligt studierna av 

Cheung et al. (2007) och Edward et al. (2011). Även i studien av Aremu et al. (2011) visas att 

patienterna minns mest de risker och faror som de tror att det är viktigt att känna till. Boker et 

al. (2002) anger att patienter som använder en undvikande coping-stil föredrar så lite 

information som möjligt, medan de som vanligtvis använder problemorienterad coping önskar 

mer information. Gillies och Baldwin (2001) förklarar i sin studie att omfattande information 

leder till patienternas preoperativa ångest och därför vill patienterna ha "få" upplysningar om 

anestesiprocessen därför ska interventioner som ges till patienterna vara i lämplig form och 

med försiktighet. 

I studien av Cheung et al. (2007) önskade patienterna att träffa narkosläkaren personligen. 

Detta tyder på brist på information enligt Barneschi et al. (2002). Han visade i sin studie att 

preanestetisk informationsbrist medför ovisshet, rädsla och ångest vilket patienterna vill 

åtgärda genom att tro att en personlig intervju kan skapa en bättre relation, där de kan uttrycka 

sina rädslor och samtidigt bli lugnade av anestesiläkaren och få hjälp att klara preoperativ 

ångest. I studier i vår översikt som fokuserat på sambandet mellan effekterna av information 

och rädsla och ångest ses blandade och motstridiga resultat (Kakinuma et al. (2011) och 

Schiff et al. (2010)). Tolkningen av resultaten på denna fråga är svårt eftersom 

bestämningsfaktor är multifaktoriell vilket slutligen skulle kunna leda till en lång lista. En 
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speciell och anpassad ångest-skala skulle kanske vara mer lämplig för att fastställa sambandet 

mellan information och ångest vid interventioner i en och samma studie. 

Förbättring av patientens tillfredsställelse, i vår litteraturöversikt, förknippas med 

interventioner som informationsbroschyrer, webbplatser, videoinformation, gruppinteraktion. 

Detta är ett positivt resultat. Även om det inte leder direkt till en bättre kunskap om risker och 

eventuella komplikationer, är förbättring av patientens tillfredsställelse en viktig del av 

kvaliteten i hälso- och sjukvården.  

Enligt Myles, Williams, Hendrata, et al. (2000) ger undersökningar av patienttillfredsställelse 

regelbundet höga poäng. Mer än 80 % nöjda eller mycket nöjda som visas i studien av 

Alvaladejo et al. (2000) men kanske inte återspeglar den verkliga naturen av anestesivård. Till 

exempel patienter kan enbart uttrycka sin uppskattning och tacksamhet till personalen eller så 

kan de vara ovilliga att kritisera sina läkare och sjuksköterskor på grund av en rädsla för att 

äventyra framtida vård. Därför tillräcklig information och rimlig delaktighet i beslutsfattande 

är en viktig faktor som påverkar patientens tillfredsställelse med anestesi vård. 

Skälet till varför ett formulär skulle kunna förbättra upplevd information och 

informationsnivån hos patienterna förklaras i studien Straessle et al. (2011). Formuläret var 

skriven på ett vardagligt språk och fritt från vetenskapliga eller medicinska termer.  

Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004, s.125-127) klargör att fackspråk inte alltid är 

begripligt för en patient och det har identifierats ha negativa, direkta och indirekta effekter på 

hälsostatus och medicinskt ordförråd, vilket ofta är ett hinder för allmänhetens förståelse, 

oavsett utbildningsnivå.  

Dumituru et al. (2006) påstår att hälsa- webbplatser och diskussionslistor är bland de mest 

populära resurserna på Internet. I studierna av Edward et al. (2011), Groves et al. (2010) och 

Hering et al. (2005) visas fördelar med att använda webben som en intervention för att 

informera patienterna om anestesi tillvägagångssätt. Studierna visar att dessa platser ofta 

också används för andra skäl: för att söka information om tester och behandlingar, för att få 

hjälp att fullt ut förstå samråd och att identifiera frågor att ställa till läkare. Dessa förstärks 

även i en studie av Ziebland et al. (2004) att patienter använde Internet av samma skäl dvs. för 

ett brett spektrum av informations- behov och stöd, av vilka knappast kan komma att uppnås 

genom konventionell vård. 

För 21 år sedan upptäckte Devin (1992) i en metaanalys av 191 studier om sambandet mellan 

informationsgivning och den tid och rum som patienterna blir erbjudna. Han observerade att 

informationen som gavs bara en gång och vid "intagning" och en dag före operation, hotade 

lärandeprocessen potentiellt. Även Mitchell (2012) påpekar också i sin studie att för patienter 



16 

 

som ska få allmän anestesi kan en fullständig nivå av information kräva ett antal veckor före 

operation. Genus skillnader kan kräva större hänsyn i samband med den preoperativa 

väntetiden. Kvinnliga patienter var mer oroliga och föredrog att vänta med en släkting eller 

vän eller ha möjlighet att prata med andra patienter för att få mer information och därför 

känna sig mindre oroliga. 

Numera finns kliniker bl.a. i Tyskland och Taiwan, som patienter kan besöka dagar eller 

veckor före operationen och få adekvat information både via anestesisjuksköterskor och 

anestesiläkare vilka alltid finns i kliniken för patienterna. APECS-teknik ger många fördelar. 

Enligt studierna av Schiff et al. (2010) och Yang et al. (2007) förbättrade APEC patienternas 

kunskap och uppfattning om deras kommande kirurgi och anestesi, avsevärt. Miljön 

underlättade för patienterna att öppna sig och visa sina känslor för en grupp där de flesta var i 

lika situationer. 

Slutsats 

Sammanfattande slutsats i den här litteraturöversikten är att samtliga interventioner som 

informationsbroschyrer/formulär, webbplatser, videoinformation och gruppinteraktion ökar 

patientens kunskap och information av anestesiprocedurer och väcker samspelet mellan 

anestesiläkaren och patienten och underlättar diskussionen mellan dem samt ökar patientens 

delaktighet.  

Interventionen ska på ett begripligt sätt innehålla information som är anpassad och utformad 

efter patientens individuella behov och resurser, vilket påverkar patienternas känslor, 

uppfattning och beteende på olika sätt. Den preoperativa informationen bör också ges till 

patienterna på ett pedagogiskt sätt i god tid och rätt plats i förväg för att patienten i en lugn 

miljö får tid att utöver den kirurgiska informationen att handskas med, även får tid att begripa 

anestesiinformationen och därigenom ökas möjligheten för patienten att delta i beslut vid 

anestesiformen. En patient som har fått rätt information får tillräcklig kunskap om anestesi 

och är införstådd och vet vad som kommer hända i denna utsatta situation, upplever trygghet, 

kan hantera situationen och mår fysiskt och psykiskt bättre jämför med en patient som inte har 

förstått informationen. 

Anestesiläkare bör också vara medvetna om vilken typ av information som är värdefull inför 

anestesi just för den patienten och ta ansvar för att patienten har tagit åt sig de kunskaper 

hon/han behöver även om patienten själv inte kan se behoven av sådan kunskap i aktuellt 

läge. 
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Forskning om preoperativ information kommer ständigt vara aktuellt eftersom det dyker upp 

nya tekniker och resurser. För att utnyttja dessa inom vården måste forskningen fortsätta 

utvecklas så att nya tekniker anpassas på det bästa möjliga sätt och att den preoperativa 

informationen som ges till patienterna är tillräcklig adekvat och relevant. 
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Bilaga 1 
Frågor som hjälper att sammansätta strukturerade frågor, tagen av SBUs handbok, s. 19. 

Frågan avser:  

Studiepopulation Vilka populationer är vi intresserade av? 
Intervention Vilka interventioner är vi intresserade av? 

Jämförelseintervention Vilka åtgärder i jämförelsegruppen är acceptabla? 

Effektmått Vilka utfallsmått är lämpliga för att bedöma effekten av en åtgärd? 

Behandlings- och uppföljningstid Vilken uppföljningstid som har valts? 

Studiedesign Vilka designer har vi valts att studierna ska ha? 

Andra inklusionskriterier I vilken miljö som studierna ska vara genomförda? 
Högt bortfall? 
Vilken uppföljningstid som har valts? 

Språk Vilket språk har studierna? 

Publikationsdatum När var studiernas publikationsdatum? 
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Bilaga 2 
Mall för bedömning av relevans (SBUs handbok, 2013, version 2010:1.2). 
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Bilaga 3 
Kvalitetsgranskning 
a. Bedömningskriterier för studier med kvantitativ metod.  

 

 

Starkt vetenskapligt underlag 

 

 

 

Måttligt starkt 

vetenskapligt 

underlag 

 

Begränsat 

vetenskapligt 

underlag 

 

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

 

 

 

P Prospektiv studie. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal patienter, 

adekvata statistiska metoder.   

 

_ 

 

  

_ 

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma statistiska 

metoder.  

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och 

analyserat med adekvata statistiska 

metoder (t ex multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). Lång 

uppföljningstid.  

 

_ 

  

_ 

 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning, eller 

inadekvata statistiska metoder.  

 

L Noggrann litteraturgenomgång, väl 

redovisat patientmaterial, ofta i 

tabellform. Väldokumenterat 

lärobokskapitel.  

 

_ 

 

_ 

 

Redovisning utan källhänvisning och 

med ofullständigt underbyggda 

slutsatser. 

RCT Randomiserad kontrollerad studie. 

Större välplanerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen.  

 

 

_ 

   

 

_ 

För få patienter, och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.   

Kvalitetskriterier enligt SBU (1999 & 2011)  

b. Bedömningskriterier för studier med kvalitativ metod.  

 

 

Starkt vetenskapligt underlag 

 

 
 

Måttligt starkt 

vetenskapligt 

underlag 

 

Begränsat 

vetenskapligt 

underlag 

 

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

Kvalitativ metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys välbeskriven 

och genomförd. Resultatet är logiskt och 

begripligt. 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

Svagt formulerad frågeställning, 

undersökningsgrupp för liten, 

otillräcklig beskriven. Metod och 

analys inte tillräcklig beskriven eller 

bristfällig resultatredovisning.  

Kvalitetskriterier enligt SBU (1999 & 2011)
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Bilaga 4  
Översikt över exkluderade artiklar 

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Uteslutningsorsak 

Huber J, Ihrig A, Herzog 
W, Huber CG, Konyango 
B, Löser E, Hatiboglu G, 
Hadaschik BA, Pahernik 
S, Hohenfellner M. 
2012 
Tyskland 

Patients' view of their preoperative education for radical prostatectomy: 
does it change after surgery? 

Handlade om erfarenheter i 
kirurgiska ingrepp och teknik. 

Lau A, Kramer S, Krämer 
M, Müller-Lobeck L, 
Wendler OG, Scheding 
C, Klarhöfer M, 
Schaffartzik W, Neumann 
T, Krampe H, Spies C. 
2011 
Tyskland 

Computerized Anesthesia Awareness- optimization of processes for 
planning anesthesia. 

Artikeln handlade om öppen-
/poliklinisk vård och inte 
inneliggande patienter. 

Hermann C, Gautschi OP, 
Hildebrandt G, Fournier 
JY. 
2009 
Tyskland 

Web based audiovisual patient information system-a pilot study of the 
preoperative patient information. 

Artikeln handlade om medicinska 
och kirurgiska processer innan 
operationer. 

Aitkenhead AR. 
2006 
England 

Informing and consenting for anaesthesia. Artikeln handlade om olika 
kirurgiska behandlingar och dess 
eventuella risker och komplikationer 
och patienternas rätt till ekonomiska 
ersättningar. 

Bauer M, Scholz J, Marz 
S, Spies C, Wulf H, Boldt 
J, Pühringer FK, 
Laubenthal H, Kochs EF. 
2006 
Tyskland 

Current level of patient's knowledge of anaesthesiology. Artikeln handlade om information 
om smärtlindring hos patienter på 
olika avdelningar på sjukhuset och 
identifiering av narkosläkarna hos 
patienterna. 

Mavridou, Dimitriou, 
Papadopoulou, Manataki, 
Arnaoutoglou, 
Papadopoulos. 
2012 
Grekland 

Effect of previous anesthesia experience on patients' knowledge and desire 
for information about anesthesia and the anaesthesiologist: a 500 patients' 
survey from Greece. 

Artikeln handlade om effekten av 
tidigare anestesi som påverkade 
kunskapshöjningen. 



 26

Bilaga 5 
Översikt över inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design 
Intervention 

Deltagare  
(N= totala deltagare 
efter bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiens 
disign och 
kvalitet 

Straessle, 
Gilliard, 
Frascarolo, 
Rossat & 
Albrecht 
2011 
Switzerland 

Att undersöka om en 
informations formulär som ges 
innan preanestesi till 
ortopedpatienter, kan höja och 
förbättra uppfattning av 
anestetiska information till en 
tillfredsställande nivå. 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrolerad, 
enkel-blind, 
prospektiv. 

N=185 
Bortfall=15 
Kontrollgrupp=93 
och 
försöksgrupp=92. 
 

Mätinstrument: 
frågeformulär 
Statistiska analys: 
JMP 7 statistiska 
paket (SAS 
Institute, Cary, 
NC) 

Gruppen som fick information formulären hade 
upplevt informationen bättre, hade högre information 
förstärkning och hade högre tillfredsställelse nivå. 
Således visar resultaten från denna studie att en 
rutinmässig spridning av ett informationssystem kan 
vara en enkel och billig metod för att öka 
effektiviteten av preanestetisk information för 
elektiva operationer. 

 

Kakinuma, 
Nagatani, 
Otake, Mizuno 
& Nakata 
2011 
Japan 

Animerad videoinformation 
skulle förbättra patientens 
förståelse för anestesi, minska 
ångest och förkorta intervju 
tiden. 
 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad. 

N=211 
Bortfall=51 
video-grupp (n=106) 
och icke-video-grupp 
(n=105). 

Mätinstrument: 
State Trait 
Anxiety Inventory 
(STAI), en 14-
gradig skala av 
kunskap test 
Dataanalys: 
Microsoft Excel 
2007 (Microsoft, 
Redmond, WA), 
x2-test. 

Videon hjälpte patienterna förståelse för anestesi och 
minskade narkosläkarens "intervju tid". 

 

Narimatsu, 
Kakinuma, 
Sawa, 
Komatsu, 
Matsumura, 
Kami & Nakata 
2011 
Japan 

Att undersöka om en elektronisk 
lärande video för att förklara 
anestesiproceduren till 
cancerpatienter. 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad. 

N=211 
Bortfall=53 
Kontrollgruppen=105 
och studiegrupp=106. 
 

Mätinstrument: 
enkätundersökning 
Dataanalys: hi-
square exact test, 
Mann–Whitney U 
test, Multiple 
Linear regression 
model. 
Statistiska analys: 
Stata SE 11 
program 

Elektronisk lärande videon är ett effektivt 
kompletterande verktyg för preanestetisk intervju till 
cancerpatienter. 
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(StataCorp LP, 
College Station, 
TX). 

Edward, Naald, 
Oort, Haes, 
Biervliet, 
Hollmann & 
Preckel. 
2011 
Nederländerna 

Om att en webbplats som 
informationskälla för anestesi 
före besöket till preoperativa 
bedömningen, ökar patienternas 
kunskap om anestesi. 
(Information som de fick vid 
användning av webbplatsen 
jämfördes med traditionella 
kliniska förklaringar eller en 
broschyrinformation eller både 
och.) 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad. 
 

N=537 
Bortfall=356 
Kontrollgrupp=353 
och studiegrupp=189. 

Mätinstrument: 
hollensk 
frågeformulär 
Dataanalys:  
två-vägs 
variansanalys, 
Frequencies, 
cross-tables, x2-
test, t-test. 
Statistical analyse: 
Microsoft Office 
Access database, 
SPSS 16.0 for 
Windows. 

Patienter som använde webbplatsen var bättre 
informerade än de som använde andra metoder. 
Patienter som besöker webbplatsen hade en högre 
utbildningsnivå än andra. En betydande ökning i 
kunskap observerades efter användning av 
webbplatsen informationen jämfört med de andra två 
grupperna(P <0,001). Gruppen med högre 
utbildningsnivå hade högre kunskapsvinster och 
webbplatsen i sig bidragit till kunskapsvinsten. 
Användningen av webbplatser har potential för 
kvalitetsförbättring genom att öka patientens 
information och erfarenheter. 
 

 

Aremu, Alabi 
& Segun-
Busari 
2011 
Nigeria 

Syftet med denna studie var att 
studera hur mycket patienterna 
minns de risker diskuteras med 
dem om deras kirurgi och att 
utvärdera om en enkel 
intervention tillägg av ett 
informationssystem förbättrar 
deras minne. 
 

Kvalitativ, 
kvantitativ, 
prospektiv, 
randomiserad. 

N=50 
Bortfall=0 
Kontrollgrupp=24 
och studiegrupp=26. 

Mätinstrument:  
telefonintervju, 
standard 
checklista. 
Dataanalys: x2-test 
Statistiska analys: 
SPSS version 11,0 
(SPSS, Chicago, 
IL). 

Resultatet visar på att patienterna minns bäst de 
riskerna som de uppfattar själva som mycket 
allvarliga. Vidare fann de 2 faktorer: högre 
utbildning och yngre ålder, var betydandeför bättre 
minne. Däremot hittades det inga signifikanta 
skillnader på återkallande av eventuella 
komplikationer. Detta kan bero på att 
uppföljningstiden inte var tillräcklig lång. 
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Ship, 
Frankenhauser, 
Pritsch, 
Fornaschon, 
Snyder-Romos, 
Heal, Schmidt, 
Martin, 
Böttiger & 
Motsch. 
2010 
Tyskland 

Att jämföra preoperativ 
anestetisk bedömning med en 
APECs-mätinstrument, dvs. 
bedöma tid- och 
informationsvinst, 
patienttillfredsställelse och 
sekundära kostnader. 
 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
prospektiv, 
kontrolerad. 

N=172 
Bortfall=35 
Kontrollgrupp=94 
och studiegrupp=78. 

Mätinstrument: 
Anesthetic 
preoperative 
evaluation clinics 
(APECs) 
Questionnaire 
(HPQ), 
Wilcoxon's ranked 
sum test, Fisher's 
exact test. 
Dataanalys: 
Statistiska analys: 
Microsoft Excel 
XP and SPSS 
Version 14.0 
(SPSS 14.0, SPSS 
Inc. Chicago, 
Illinois). 

APEC minskade tider och kostnader och hade en 
positiv inverkan på patientens utbildning. 
Kostnadsbesparingarna är relaterade till 
personalkostnader och därför är oberoende av andra 
potentiella besparingar på APEC, medan den globala 
patient tillfredsställelse var oförändrad. 

 

Groves, 
Humphreys, 
Williams & 
Jones 
2010 
UK 

Att undersöka om tillgänglig 
teknik (hälsorelaterade 
webbplatser och patienternas 
egna datorer) skulle kunna 
utnyttjas till en fördelaktig 
effekt. 

Kvantitativ, 
dubbelblind, 
randomiserad, 
kontrollerad. 

N=118 
Bortfal=61 
Kontrollgrupp=59 
och studiegrupp=59. 

Mätinstrument:  
Standard Anestesi 
Learning Test 
Dataanalys: chi-
square test, 
shapiro-Wilk test. 

Resultaten av studien visar att patienter i 
interventionsgruppen signifikant ändrade sina 
preferenser när det gäller valet av anestesi, och även 
förbättrade sina poäng i kunskapstester, dvs. tillgång 
till relevant information på en webbplats förbättrade 
patienternas kunskaper om anestesi. 

 



 29

Salzwedel, 
Petersen, 
Blanc, Koch, 
Boetz & 
Schuster. 
2008 
Tyskland. 

Att undersöka hur video-
baserade patientutbildning 
påverkar patientens ångest och 
varaktigheten av preanestetisk 
besök. 

Kvalitativ, 
kvantitativ, 
randomiserad, 
prospektiv. 

N=209 
Bortfall=39 
Kontrollgupp=73 och 
studiegrupp=136. 

Mätinstrument: 
direkt intervju 
med 
standardiserade 
20- punkter 
frågeformulär. 
Dataanalys: 
Mann-
Whitney U -test 
Statistiska analys: 
Microsoft Excel 
2002 (Microsoft, 
Redmond, WA) 
och SPSS 13,0 
(SPSS, Chicago, 
IL).  

Användningen av en video för detaljerad anestesi 
riskutbildning inte ändrar patientens ångest, men 
leder till en bättre förståelse av förfarandet och 
riskerna för anestesi. När videon visas före 
preanestetisk intervjun är intervjutiden längre. 

 

Yang, Wang, 
Chen, Chuang, 
Tseng & Liu. 
2007 
Taiwan 

Att utvärdera skillnaden av 
tillfredsställelsen mellan 
patienter som gick med i 
videoundervisning på APEC och 
patienter som fick en traditionell 
preoperativ information. 

Kvantitativ, 
prospektiv. 

N=237 
Bortfall=0 
Kontroll grupp=92 
och studiegrupp=145. 
 

Mätinstrument:  
Indicates 
anesthetic 
preoperotive 
evaluation clinic 
(APEC) 
frågeformulär 
Dataanalys: Chi-
square test, Mann-
Whitney U-test. 
Statistiska analys: 
SPSS för 
Windows, 
Version L2 (SPSS 
lnc Chicago, IL). 

APEC med gruppen video-undervisning inte bara 
kunde göra patienterna mer tillfredsställelsen med 
processen anestesi i elektiv kirurgi utan minskade 
också kostnaderna för sjukhusvård och 
anestesiarbetskraft. 
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Cheung, 
Finegan, 
Torok-Both, 
Donnelly-
Warner & 
Lujic. 
2007 
Kanada 

Att tillhandahållandet av en 
patientinformation häfte skulle 
förtydliga och förstärka 
framträdande perioperativa 
ämnen som rör anestesi. 

Kvantitativ, 
prospektiv 

N=322 
Bortfall=75 
Kontroll grupp=161 
och studiegrupp=161. 

Mätinstrument: 
enkät 
Dataanalys: 
Mann- 
Whitney-test, 
oneway 
ANOVA (Kruskal 
Wallis), post hoc-
test. 

En enkel, illustrerad patientinformation häfte, vilket 
är lämpligt skriven och illustrerad, är ett effektivt sätt 
att standardisera anestesi information. Ett häfte med 
fokus på vanligt språkbruk och enkla illustrationer 
verkar vara ett fördelaktigt och pedagogiskt verktyg 
även i mångkulturell population. 

 

Hering, 
Harvan, 
D´Angelo & 
Jasinski. 
2005 
USA 

Att bestämma effekten av en 
webbplats på preoperativ 
patientutbildning, patientens 
ångest och 
patienttillfredsställelse med 
anestesi vård. 

Kvantitativ 
pilotstudie, 
prospektiv,  

N=64 
Bortfall=0 
kontroll grupp=25 
och studiegrupp=39. 

Mätinstrument:  
Trait Anxiety 
Inventory (STAI), 
anestesi Learning 
Test (SALT). 
Dataanalys: 2-way 
x-test. 

Den experimentella gruppen skilde sig signifikant 
från kontrollgruppen i tillfredsställelse med 
undervisningen (P = 0,019), dvs. att 
webbplatsinformation ger en högre nivå av 
kunskapsinhämtning och höjer 
patienttillfredsställelse om anestesivård. Ingen 
signifikant skillnad visades mellan grupperna 
angående ångest. 

 

Albaladejo, 
Mann, Moine, 
Panzani, 
Ribeyrolles, 
Lethellier, 
Bernard, 
Duranteau & 
Benhamou. 
2000 
Frankrike 

Att utvärdera 
tillfredsställelse hos patienter 
före och efter införandet av en 
informationsbroschyr om 
anestetiska tekniker och 
komplikationer. 

Kvantitativ N=223 
Bortfall=103 
Kontrollgrupp=124 
och studiegrupp=99). 

Mätinstrument: 
enkät tagen av 
SFAR-kommiten. 
Dataanalys: x2-
test, Mann-
Whitney U-test. 
Statistiska analys: 
StatView 5 
mjukvara (SAS 
Institute Inc., 
Cary, NC, USA). 

En informationsbroschyr om anestesi under 
preanestetisk besök, ökar anestesiinformationen och 
patienttillfredsställelse. 
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Bilaga 6 
Förtydligande av olika mätinstrument och förkortningar 
ASPAN = Aspan Preoperativ anestesi Patient Teaching Questionnaire utvecklades av 

perianesthesia sjuksköterska experter för att utvärdera patientens uppfattning om 

effektiviteten i videobandet. Detta är en 12-post enkät som använder en 4-gradig Likert-typ 

skala från 1 (instämmer definitivt inte) till 4 (instämmer). 

KAB = Kurzfragebogen zur Aktuellen Beanspruchung, kort (tyska) frågeformulär om den 

aktuella stressen. Används för att mäta den subjektivt upplevd stress med kort retestintervall 

med åldersgräns mellan 19 tom 99 år. För att underlätta tolkningen av enskilda resultat, finns 

det färdig listor över genomsnittliga känsligheter i olika situationer.  

STAI = Statliga Trait Anxiety Inventory är en psykologisk inventering baserad på en 4-gradig 

Likertskala. STAI mäter två typer av ångest: tillstånd ångest och eller oro om en händelse, 

och drag ångest eller ångest som beror på just den situationen. Högre poäng är positivt 

korrelerade med högre nivåer av ångest. STAI publicerades först i 1970 av Spielberger, CD, 

Gorsuch, RL och Lushene. Det genomgick sin nuvarande form 1983. 

MBI = Den Maslach Burnout Inventory (MBI) är ett instrument som omfattas väcker en rad 

påståenden om känslor och tankar om deras interaktion med arbetet. 

Det är det instrument som har genererat en större mängd studier och forskning, består av 22 

poster som värderas med en Likertskala. Beskattningsvärdet genom en rad 6 adjektiv, från 

"aldrig" till "dagligen", hur ofta du upplever varje situationer som beskrivs i punkterna. 

De faktorisering av 22 objekt ger i de flesta jobbar 3 faktorerna kallas känslomässig 

utmattning, personlighetsförändring och personlig prestation på jobbet. 

Samtliga tre faktorer har erhållits med prover av olika yrkesgrupper. Dessa faktorer utgör de 

tre delskalor i MBI. 

SFAR = Société Françqise d´Anesthésie et de Réanimation, franska anestesi och intensivvård 

organisation som startades 1934. Målet i organisationen är att studera, utveckla och utbilda 

anestesi och återupplivningen. 

APEC = Anestesikliniken ger personal för varje klinik. I denna grupp finns receptionister, 

farmaceuter, sjuksköterskor, sjukgymnaster, operationssjuksköterskor och 

anestesisjuksköterskor som enbart jobbar med preoperativ patienten förberedelse. 

 
 


