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Abstract 

Bakgrund:  Kirurgpatienter har rätt att få god undervisning om sina stundande 

operationer. Det ligger flera utmaningar i hur undervisningen ska planeras för 

att patienterna ska få ut så mycket som möjligt av informationen. 

Sjuksköterskor har sin bild av vad god patientundervisning innebär. 

 

Syfte:  Syftet var att belysa vuxna kardiologiska kirurgpatienters erfarenheter av 

sjuksköterskeledd preoperativ patientundervisning. 

 

Metod:  Tolv vetenskapliga artiklar med kvantitativ, kvalitativ och mixad design har 

analyserats kategoriserats och sammanställts i en litteraturöversikt. 

 

Resultat:  Studierna undersöker patienters erfarenheter av undervisning genom att 

studera deras ångestnivåer, kunskapsnivåer och tillfredställelse. 

Sammanställningen av resultatet visar att omständigheter som påverkar 

patientens erfarenhet av preoperativ patientundervisning är: modellinlärning, 

tidpunkten för undervisningen, tillgång till sjuksköterska, individanpassad 

patientundervisning och motivation. 

 

Diskussion: Det är motsägelsefullt huruvida preoperativ patientundervisning är 

ångestreducerande hos kardiologiska kirurgpatienter. Undervisningen bör 

anpassas efter patientens behov, förmågor och individuella coping-stil. 

Modellinlärning stimulerar flera sinnen samtidigt och således ökar 

möjligheterna till att patienterna tar till sig informationen. 

 

Slutsats:  Preoperativ patientundervisning bör individanpassas och modellinlärning är 

en bra metod för att öka patienters kunskapsnivåer och tillfredsställelse. Det är 

tvivelaktigt om målet med patientundervisning bör vara ångestreducering. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, kardiologiska patienter, patientundervisning, preoperativ vård. 
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Bakgrund 

Introduktion 

Enligt kap 3 i Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten få information rörande 

händelseförloppet av sin vård, informationen ska vara individuellt anpassad och 

informatören ska försäkra sig om att budskapet nått fram och att patienten förstått. Även 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) betonar vikten av 

patientundervisning. De menar att sjuksköterskor ska ge patienter den information som 

krävs för att ge samtycke till omvårdnad och/eller medicinsk behandling samt information 

om rätten att välja eller avstå från behandling. 

 

Avsar och Kasikci (2011) menar att få sjuksköterskor dokumenterar patientundervisning, 

däremot anpassas undervisningsnivån efter den individuella patienten. Lee och Lee (2012) 

visar att nästan hälften av sjuksköterskorna, av 86 stycken, tycker att de inte delger 

patienterna all preoperativ undervisning de kunde behöva. Faktorer som hindrade 

sjuksköterskorna från att genomföra preoperativ undervisning var: tidspressat schema vid 

operationer som följer tätt på varandra, läkarens ansvar att informera samt förväntningen att 

patienterna själva ska klargöra funderingar själva. 

Patientens erfarenheter 

Med erfarenhet menas den process som genererar en upplevelse eller resultatet av processen 

som ger kunskap (Haglund, 2015). I denna uppsats innefattar begreppet erfarenhet 

patienters upplevda verkligheter, deras självskattade erfarenheter och även resultatet av vad 

de upplevt. Det vill säga vad den genomlevda patientundervisningen har inneburit för 

individen, både i effekt och rent kunskapsmässigt. En patient är en person som har kontakt 

med hälso- och sjukvården på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd för att få 

behandling, råd eller omvårdnad. Begreppet patient står alltid i relation till någon eller 

något. Det går att vara patient hos till exempel en läkare eller sjuksköterska, eller på ett 

sjukhus, en mottagning eller en klinik (Segesten, 2015a). I detta arbete kommer begreppet 

patient att innebära en patient på ett sjukhus som vårdas av en sjuksköterska. 
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Patientundervisning 

Bergh (2002) menar att undervisning är ett kunskapsutbyte där förväntningar, erfarenheter, 

kunskap och upplevelser hos individen ska knytas samman i en interaktiv process för att få 

en betydelsefull innebörd. Segesten (2015b) definierar patientundervisning som “en 

informativ interaktion mellan vårdare och patient med målet att öka patientens kunskap om 

sin sjukdom, dess utveckling och läkningsprocess”. Lee och Gavin (2003) menar att det inom 

vården finns begränsningar i patientkommunikationen eftersom vårdarna ofta har ett 

dominant tillvägagångssätt. Fokus för kommunikationen blir ofta informationsöverföring, 

vilket är en envägskommunikation. Istället föreslås tvåvägskommunikation där personal 

strävar efter ett utbyte av information mellan sig och patienten. Vid tvåvägskommunikation 

är målet att skapa en relation mellan vårdare och patient. Detta möjliggör att vårdaren kan 

vara säker på att patienten tagit emot och tillgodosett sig informationen. 

 

I en artikel av Petraglia (2009) anser författaren att utmaningarna med att kommunicera och 

utbilda människor i hälsorelaterade ämnen ligger i att övertyga personer att de kan dra nytta 

av informationen i undervisningen i den situation de befinner sig i för stunden. Processen 

vid patientundervisning beskrivs allmänt som tredimensionell eftersom det simultant 

engagerar kognitiva, affektiva, sociala och kulturella dimensioner av beteende. Inom alla 

patientgrupper är det viktigt att anpassa patientundervisningen för att lyfta fram individen. 

Petraglia (2009) anser också att det är framgångsrikt att använda sig av berättande 

beskrivningar för att medla mellan expertisen som finns inom hälso- och sjukvården och 

livet sett ur patienters perspektiv. Dialogen mellan vårdaren och patienten är dock den 

kritiska punkten eftersom det är dialogen som tillåter interaktionen. Denna interaktion 

behövs för att få patienten att delta och för skapandet av lärandemiljöer som ger patienten 

rikare och mer realistiska sammanhang i vilka de kan tillämpa kunskap och öva upp sina 

färdigheter. 

Preoperativ patientundervisning 

Med preoperativ menas händelser som inträffar innan ett kirurgiskt ingrepp (Bergqvist, 

2015). Trenderna inom forskning rörande preoperativ patientundervisning innefattar: 

utbildningstillfällen som planeras långt före och efter kirurgi, utbildningsinnehåll som 



3 

 

upprepas mer än en gång och/eller använder hjälpmedel, såsom video, olika 

utbildningsstrategier med olika tillvägagångssätt, utbildning som främst rör hantering av 

den postoperativa perioden samt resultat med fokus på kognitiv-, upplevelse-, och 

biofysiologiska förbättringar där olika mätinstrument använts (Ronco, Iona, Fabbro, Bulfone 

& Palese, 2012). 

Kardiologiska ingrepp 

När det gäller preoperativ patientundervisning finns det flest studier gjorda på 

kardiologiska patienter, det vill säga patienter som ska genomgå hjärtkirurgi (Johansson et 

al., 2004). Två vanliga kardiologiska kirurgiska ingrepp är coronary artery bypass grafting 

(CABG) och percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). CABG innebär att 

koppla förbi kranskärl i hjärtat som har förträngningar med hjälp av kärl hämtat från ett 

annat ställe i kroppen, det kallas i dagligt tal för kranskärlsoperation. PTCA innebär ett 

ingrepp i kranskärlen med hjälp av en kateter. Med katetern vidgas förträngningar, denna 

metod kallas även för ballongsprängning. Båda dessa ingrepp har som mål att se till att 

hjärtmuskulaturen får tillräcklig genomblödning och således även gasutbyte (Lund & 

Malmquist, 2005). 

Teoretisk referensram 

I föreliggande uppsats har Banduras teori om social inlärning, specifikt delen om 

modellinlärning, samt Antonovskys syn på människan som en salutogen varelse med 

KASAM, använts för att vägleda såväl analys som diskussion. Albert Bandura är en 

amerikansk psykolog som är ledande företrädare för en teori om social inlärning som syftar 

till att förklara människans sätt att lära som ett samspel mellan personer, beteende samt 

miljöfaktorer (Sjödén, 2015). Med teorin menar Bandura att dessa faktorer inte är helt 

fristående från varandra utan istället påverkar och utövar en växelverkan sinsemellan 

(Bandura, 1977). 

 

Banduras teori om social inlärning förklarar att människor lär sig nya saker genom att tolka 

in olika modeller i sin omgivning, så kallad modellinlärning. Individen lär sig ett nytt 

beteende genom modellering vilket innebär att observera exempelvis andra personer, 



4 

 

multimedia eller symboliska modeller och utifrån dessa forma sig en bild av hur det nya 

beteendet ska utföras. Inlärningen sker i en process med fyra steg där det första är 

uppmärksamhet, det vill säga individens förmåga att korrekt uppmärksamma ett beteende 

vilket sker bäst om beteendet utmärker sig för individen. Individens uppmärksamhet kan 

dala om hen blir distraherade av sjukdom, trötthet eller nervositet. Steg två är minne, det vill 

säga den lärande individens förmåga att lagra vad hen observerat i sitt minne, inlagringen 

sker i form av symboler. Ur sitt minne kan individen sedan plocka fram dessa symboler för 

att återskapa det önskade beteendet, vilket är utgör det tredje steget och benämns motorisk 

reproduktion. Det sista steget är motivation vilket innebär att individen inte återskapar allt 

hen observerar, utan endast det som ger det eftersträvade resultatet. Dessa fyra steg är en 

förutsättning för att inlärning ska ske (Bandura, 1977). 

 

Antonovsky (1987) menar att patienter bör betraktas från en salutogen infallsvinkel. Det vill 

säga att människan ska betraktas som en helhet, varken frisk eller sjuk. Fokus bör inte läggas 

på en viss stressande faktor, som sjukdom, utan istället bör det kretsa kring det välmående i 

stunden. Stressorer är ständigt närvarande och är ingenting som måste bekämpas, utan 

snarare något varje individ måste lära sig att hantera. Inom Antonovskys begrepp Känsla av 

sammanhang (KASAM), finns tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, som påverkar hur och i vilken utsträckning patienten upplever hälsa. Med 

begriplighet menas huruvida det som händer i och runt patienten är förutsägbart, 

strukturerat och begripligt. Hanterbarhet är vilka resurser individen har att hantera detta. 

Meningsfullhet beskrivs som den komponent som motiverar patienten att investera energi i 

att tackla utmaningar, som exempelvis att behöva genomgå ett kirurgiskt ingrepp. 

Meningsfullheten ligger i att personen har något som ger livet en känslomässig innebörd. 

Problematisering 

Patienter har rätt till att få grundlig, individanpassad information och det är sjuksköterskans 

uppgift att undervisa patienter och se till att patienten faktiskt förstått given undervisning. 

Hinder som kan uppstå i patientkommunikationen är att det enbart är sjuksköterskan som 

informerar och att dialogen sinsemellan faller undan. Ett annat möjligt hinder kan vara att 

förmå patienten att inse varför och hur undervisningen som sjuksköterskan försöker 
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förmedla kan gagna denne. Ständigt återkommande är behovet av att undervisningen bör 

ske i ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten. Vi hävdar således att det finns ett 

behov av att belysa den preoperativa patientundervisningen närmare och har valt att inrikta 

oss på den kardiologiska patientgruppen eftersom att det fanns flest studier gjorda på dessa 

patienter. Fokus i detta arbete kommer att läggas på patienternas erfarenheter av 

undervisningen. 

 

Syfte 

Syftet är att belysa forskningsläget kring vuxna kardiologiska kirurgpatienters erfarenheter 

av sjuksköterskeledd preoperativ patientundervisning. 

 

Metod 

Design 

Litteraturöversikter syftar till att kartlägga kunskapsläget inom ett visst område. Genom en 

bred sökning bland befintlig forskning samt en bred analys kan forskningsläget belysas eller 

visa vart det råder brist på forskning. Motivet för en litteraturöversikt kan skilja sig mellan 

att få ett översiktligt perspektiv över ett begränsat område, att öva på att arbeta strukturerat 

genom att sammanställa forskningsresultat som redan är offentliggjorda samt att presentera 

ett utgångsläge för vidare forskning (Segesten, 2012, s. 100; Friberg, 2012, s. 133-135). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Denna litteraturöversikt innehåller både kvalitativa, kvantitativa och mixade studier. 

Inklusionskriterier var studier som publicerats i vetenskapligt granskade tidskrifter samt 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterier var studier med 

fokus på transplantationspatienter eller patienter som genomgått oplanerad kirurgi/trauma, 

vetenskapliga artiklar som måste beställas mot kostnad, studier gjorda på patienter under 18 

år samt studier med fokus på sjuksköterskans erfarenheter av patientundervisning. 
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Litteratursökning 

Inför arbetet gjordes två övergripande sökningar på området. Artiklar med fokus på 

ortopedi och kardiologi utgjorde majoriteten varav artiklar med kardiologiska patienter 

valdes. Sökningen efter artiklar har skett i fyra databaser, PubMed, Cinahl, SweMed och 

Diva, då dessa innehåller artiklar med omvårdnadsperspektiv. Meningsbärande begrepp i 

syftet var “kirurgiska hjärtpatienter”, “erfarenheter”, “sjuksköterskeledd”, 

“patientundervisning” och “inför kirurgiska ingrepp”. Med stöd av sökkunnig bibliotekarie, 

G. Ivarsson (personlig kommunikation, 9 september 2015) hittades begreppens motsvarande 

Mesh-termer och användes i sökningarna (se tabell 1). Sökningar med samtliga Mesh-termer 

resulterade i få eller inga träffar, således varierades sökkombinationerna för att optimera 

sökningarna. Fritextsökningar kombinerades med Mesh-termer när det inte fanns passande 

Mesh-termer.  

 

Så få begränsningar som möjligt användes då sökningarna gav relevanta och precisa 

sökresultat. De begränsningar som användes var i enighet med de tidigare angivna 

exklusions- och inklusionskriterierna. Sökningsresultaten granskades stegvis enligt följande 

steg: titel-, introduktionsgranskning, översiktlig läsning av resultatet och slutgiltig 

kvalitetsgranskning (se tabell 1). Sökningar i databasen SweMed gav inga träffar och i DiVA 

fanns det 13 artiklar om patientundervisning, men ingen av dem stämde överens med syftet. 

Således användes enbart artiklar som hittats i Cinahl och PubMed i resultatet. 

 

Tabell 1, artikelsökning. *antal valda efter att ha läst titel, **antal valda efter att ha läst abstract, ***antal valda 

efter att ha läst resultatet, ****antal valda efter granskning, *****antal som även kommit upp i någon av de andra 

sökningarna. 

Databas/ 

datum 

Sökord  Avgränsningar Träffar Valda Inkluderade Författare 

Cinahl 2015-

09-03 

(MH “Patient Education+”) AND 

(MH “Preoperative Care+”) AND 

(MH “Heart Surgery+”) AND 

(experience* OR perspective*) 

Peer Reviewed, 

Language: English, 

Swedish, Age 

Groups: All Adult 

9 9* 

7** 

5*** 

4**** 

2***** 

4 st Artikel 1: O’Brien, L., 

McKeough, C., & Abbasi, R. 

Artikel 2: Goodman, H., 

Davison, J., Preedy, M., Peters, 

E., Waters, P., Persaud-Rai, B., 

Shuldham, C., Pepper, J., & 

Cowie, M. R. 

Artikel 3: Guo, P., East, L., & 

Arthur, A. 

Artikel 4: Lenzen, M. J., Gamel, 

C. J., & Immink, A. W. 
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PubMed 

2015-09-03 

(("Cardiac Surgical 

Procedures/nursing"[Mesh]) 

AND "Patient Education as 

Topic"[Mesh]) AND 

"Preoperative Care"[Mesh] 

English 28 28* 

14** 

5*** 

4**** 

1***** 

4 st Artikel 1: Guo, P., East, L., & 

Arthur, A. 

Artikel 2: Guo, P., East, L., & 

Arthur, A. 

Artikel 3: Kattainen, E., 

Meriläinen, P., & Jokela, V. 

Artikel 4: Lepczyk, M., Hunt 

Raleigh, E., & Rowley, C. 

Cinahl 

2015-09-04 

(MH “Cardiac Patients”) AND 

(MH “Patient Education+”) AND 

(MH “Preoperative Care+”) AND 

(experience* OR perspective* OR 

perception* OR effect*) 

Peer Reviewed, 

Language: English, 

Swedish, Age 

Groups: All Adult 

13 13* 

8** 

5*** 

4**** 

2***** 

4 st Artikel 1: O’Brien, L., 

McKeough, C., & Abbasi, R. 

Artikel 2: Gavigan, A., Cain, C., 

& Carroll, D. L. 

Artikel 3: Mott, A. M. 

Artikel 4: Tooth, L., McKenna, 

K., Maas, F., & McEniery, P. 

Cinahl 

2015-09-09 

(MH “Patient Satisfaction”) AND 

(MH “Patient Education+”) AND 

(MH “Preoperative Care+”) AND 

(MH “Heart Surgery+”) 

Peer Reviewed, 

Language: English, 

Swedish, Age 

Groups: All Adult 

5 4* 

3** 

3*** 

1**** 

1***** 

1 st Artikel 1: Gavigan, A., Cain, C., & 

Carroll, D. L. 

 

PubMed 

2015-09-09 

(("Cardiac Surgical 

Procedures"[Mesh]) AND 

"Preoperative Care"[Mesh]) AND 

"Patient Education as 

Topic"[Mesh] 

English 80 5* 

2** 

2*** 

2**** 

2 st Artikel 1: Ivarsson, B., Larsson, 

S., Lührs, C., & Sjöberg, T.  

Artikel 2: Eckhardt, A. L., & 

Swanlund, S.L. 

SweMed 

2015-09-09 

Cardiac Surgical Procedures, 

Patient Education as Topic, 

Preoperative Care (Mesh termer) 

- 0 - 0 st - 

DiVA 

2015-09-09 

patientundervis* OR "patient 

educat*" 

- 13 1* 

0** 

0 st - 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Kontroller av samtliga artiklar har genomförts för att fastställa vetenskapligt upplägg. 

UlrichsWeb har använts för att kontrollera att tidskrifterna där artiklarna publicerats är 

vetenskapliga och trovärdiga. Med syftet som utgångspunkt har studiernas resultat 

relevansbedömts. Artiklarna granskades av oss båda var för sig enligt modifierade 

granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier, se bilaga 1 och bilaga 2 

(Carlsson & Eiman, 2003). Ett medelvärde av de individuella granskningspoängen för 

respektive artikel räknades ut och användes till gradering av artiklarna. Mallarna bedömer 

kvaliteten på sammanfattning, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion samt 

slutsatser. Total maxpoäng var 47 i den kvantitativa mallen och 48 i den kvalitativa mallen. 

Totalpoängen räknades om i procent och artiklarna graderades därefter. För att få en så hög 

nivå som möjligt på resultatet inkluderades enbart artiklar med grad 1 och 2. Sju artiklar 
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med grad 1 användes i resultatet och fem med grad 2. Graderingarna av artiklarna finns 

presenterade i en översiktstabell (se bilaga 3). 

Analys 

Eftersom både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes till resultatet analyserades de 

på olika sätt. Tolv artiklar klarade kvalitetsgranskningarna samt svarade mot syftet och 

inkluderades således i resultatet. Åtta av dessa var kvantitativa, tre var kvalitativa och en 

hade mixad design. Efter granskningarna lästes artiklarna igenom flera gånger av oss båda 

för att få ett helhetsperspektiv över studiernas resultat. Memos och färgkoder användes för 

att sortera och kartlägga relevant material. För att skapa struktur och för att se 

återkommande ämnen sorterades materialet induktivt i ämnesgrupper med hjälp av en 

stjärnkarta (se bilaga 4). Med andra ord identifierades återkommande ämnen i de olika 

artiklarna vilka sedan bearbetades och sorterades in i kategorier i tabell 4 (se bilaga 5). Efter 

den induktiva analysen genomfördes en deduktiv analys av studiernas resultat, denna gång 

med Albert Banduras sociala inlärningsteori som utgångspunkt. Delar i studiernas resultat 

som gick att koppla till den sociala inlärningsteorin lyftes fram. En kategorisering 

genomfördes på nytt med modellinlärningens fyra steg som grund, se tabell 4 (se bilaga 5). 

Kategorierna bearbetades till underrubriker som användes i resultatet. Tre av kategorierna 

från den deduktiva analysen (uppmärksamhet, minne och motorisk reproduktion) föll på ett 

naturligt sätt in under underrubriker som redan bildats av den induktiva analysen. 

Motivation fick bilda en egen underrubrik. För att få struktur i resultatet sorterades 

underrubrikerna in under övergripande huvudrubriker. 

Etiska överväganden 

Under arbetets gång har arbetet granskats för att säkerställa att alla steg i arbetsprocessen 

håller för etisk granskning (Polit & Beck, 2012, s. 167). Enbart artiklar granskade av en etisk 

kommitté och publicerade i tidskrifter som var peer reviewed har använts i resultatet. 

Studierna som använts har även etiskt granskats oss båda. Under arbetets gång har en dialog 

förts kring etiska frågor som kommit upp. Exempelvis så har samtliga tolkningar av 

studiernas innehåll först gjorts individuellt, för att sedan jämföras och diskuteras för att höja 
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arbetets trovärdighet. Citat har använts för att öka trovärdigheten i arbetet. De har ej 

översatts till svenska för att inte riskera att förvränga innebörden. 

Resultat 

Tabell 5. Resultatöversikt. 

Huvudrubriker Underrubriker 

Effekter av patientundervisning Information som ångestreducering 

Att förstå informationen 

Informationsmängd 

Omständigheter som påverkar inlärning Modellinlärning 

Tidpunkt för patientundervisning 

Tillgång till sjuksköterska 

Individanpassad patientundervisning 

Motivation 

 

Effekter av patientundervisning 

Information som ångestreducering 

Nio studier har mätt effekterna av preoperativ patientundervisning hos hjärtsjuka 

kirurgpatienter i nivåer av ångest före respektive efter interventioner. Guo, East och Arthur 

(2012) såg att all patientundervisning ger minskad ångest. Studien syftade till att kontrollera 

om preoperativ patientundervisning, speciellt designad för kinesiska kardiologpatienter, 

kunde reducera ångest och förbättra återhämtning. Interventionen bestod av ett 

informationsblad samt verbal undervisning. Patienterna i interventionsgruppen tillbringade 

även signifikant kortare tid på intensivvårdsavdelningen efter ingreppet. Den patientgrupp 

som erhöll den anpassade patientundervisningen hade signifikant längre ångestnivåer efter 

genomgången undervisning, detta visar även Tooth, McKenna, Maas och McEniery (1997), 

där patienterna i interventionsgruppen fick genomgå ett multimedialt utbildningsprogram. 

Med syftet att ta reda på patienters erfarenheter av att söka och få information inför 

hjärtkirurgi, beskrev patienterna att de kände ångest och rädsla inför den operation de skulle 

genomgå. De framhävde att de önskade att få mer undervisning om sin kirurgs rykte och 
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tidigare prestationer. Detta ville de ha för att minska sin oro inför ingreppet och för att 

kunna känna förtroende för att operationerna skulle lyckas (Guo, East & Arthur, 2014). Tre 

studier visar att preoperativ patientundervisning reducerar ångest. Dock visar de att det inte 

fanns någon signifikant skillnad i ångestnivåer mellan patienter som får interventioner, med 

olika typer av preoperativ patientundervisning, och de som får traditionell vård inför 

ingreppen. (Ivarsson, Larsson, Lührs & Sjöberg, 2005; Gavigan, Cain & Carroll, 2014; Mott, 

1999). 

 

Gavigan et al. (2014) menar att ångestnivåerna inte skiljer sig mellan patienter som fått 

preoperativ patientundervisning, genom videointervention, och de som har fått traditionell 

vård. Samma studie visar dock att patienterna i interventionsgruppen hade större 

ångestreduktion än de i kontrollgruppen. Mott (1999) jämförde ångestnivåer före och efter 

patientundervisning hos tre olika interventionsgrupper: en som fick både modellering och 

sensorisk perceptuell information och två grupper som enbart fick en av interventionerna. 

Det fanns inte någon signifikant skillnad i ångestnivåer mellan de båda grupperna. Ivarsson 

et al. (2005) visar att ångestnivåerna inte skiljer sig åt mellan patienterna i 

interventionsgruppen, som fick skriftlig standardundervisning samt broschyrer, och 

patienterna i kontrollgruppen, som endast fick skriftlig standardundervisning. 

 

Patienternas ångestnivåer påverkades inte av i vilken grad de förstått erhållen 

patientundervisning där den skriftliga informationen kom från ett multidisciplinärt team 

(O’Brian, McKeough & Abbasi, 2013). Tidpunkten för när patientundervisningen gavs inför 

ingreppen, en vecka innan eller på inskrivningsdagen, hade inte heller någon betydelse för 

patienternas självskattade ångestnivåer (Lepczyk, Hunt Raleigh & Rowley, 1990). 

Ångestnivåer undersöktes hos patienter som genomgick PTCA för första gången jämfördes 

med de som hade genomgått operationen en gång förut. Patienter som hade genomgått 

samma ingrepp förut hade högre ångestnivåer än patienter som genomgick ingreppet för 

första gången, skillnaden var dock inte statistiskt signifikant (Lenzen, Gamel & Immink, 

2002). Ivarsson et al. (2005) och Lepczyk et al. (1990) såg att kvinnor uppgav sig ha mer 

ångest än män inför sina ingrepp, detta efter att de genomgått preoperativ undervisning. 

Gavigan et al. (2014) motsäger detta resultat då de inte fann någon skillnad i grad av 
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upplevd ångest mellan män och kvinnor efter att deltagarna genomgått preoperativ 

undervisning. 

 

Att förstå informationen 

O’Brian et al. (2013) och Eckhardt och Swanlund (2008) trycker på vikten av att patienterna 

verkligen förstår den undervisning de får inför ingreppen för att de ska känna sig ordentligt 

förberedda. Studien av O’Brian et al. (2013), som bland annat undersökte patienters 

erfarenheter av skriftlig preoperativ information, menar att patienter som förstod 

informationen kände sig mer förberedda inför tiden efter ingreppet. Eckhardt och Swanlund 

(2008) kommer fram till att patienterna inte önskar få allt för avancerad undervisning inför 

sina ingrepp. Detta för att patienterna uppgav att de kände sig rädda och oroliga och därför 

ansåg att det var mer fördelaktigt med enkel undervisning och kortfattade beskrivningar. 

Goodman et al. (2008) utvärderade patienters erfarenheter av ett sjuksköterskelett 

utbildningsprogram. Resultatet visade att patienterna inte hade uppfattat syftet med studien 

de deltog i och det fanns inga skillnader i hur väl patienterna förstått den undervisning de 

fått. 

 

Tooth et al. (1997) undersökte patienters kunskapsnivå om sitt sjukdomstillstånd, 

sjukhusvistelse samt eftervård och psykologiskt status hos två patientgrupper. En grupp 

genomgick intervention med ett utbildningsprogram och en grupp fick traditionell 

omvårdnad. Patienter i interventionsgruppen, som fick multi-medial patientundervisning 

innan sitt ingrepp, hade signifikant högre kunskapsnivåer än patienter i kontrollgruppen. 

Ivarsson et al. (2005) menar att välutbildade män uppgav sig vara mer mottagliga för 

undervisning än kvinnor i en studie som undersökte patienters erfarenheter av undervisning 

rörande möjliga komplikationer vid hjärtkirurgi. 

 

Två studier har undersökt kardiologiska kirurgpatienters tillfredsställelse efter de fått 

preoperativ patientundervisning. Patienter som fick preoperativ undervisning med hjälp av 

videointervention, utökad skriftlig information om vanliga och ovanliga komplikationer 

samt muntlig information om ingreppets förväntade resultat, skattade sig signifikant mer 

nöjda än kontrollgrupperna (Gavigan et al., 2014; Ivarsson et al., 2005). 
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Informationsmängd 

Gällande mängden information som patienter vill ha vid patientundervisning går studiernas 

resultat isär. Patienter sa själva att de hade svårt att avgöra hur mycket undervisning som 

var tillräckligt att få vid den preoperativa patientundervisningen. De föredrog ofta att bara få 

veta det mest grundläggande inför operationen (Eckhardt & Swanlund, 2008). Gällande 

risken för möjliga komplikationer vid ingreppen fanns det inte någon signifikant skillnad 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen om huruvida de ville ha ingående eller 

sparsam information. Interventionsgruppen fick utökad skriftlig information och 

kontrollgruppen fick standardiserad skriftlig information (Ivarsson et al., 2005). Patienter 

uppgav att de inte tyckte de fick tillräcklig mängd information och att andra människor ofta 

fattade beslut åt dem. Detta kunde, enligt patienterna själva, bero på kunskapsbrist hos 

personalen, om hjärtsjukdom och hjärtingrepp, eller på bristande 

kommunikationsfärdigheter (Guo et al., 2014). 

 

Patienter som skulle genomgå CABG hade ett större informationsbehov preoperativt än de 

som skulle genomgå PTCA. Det fanns även skillnader i mängd önskad information hos män 

respektive kvinnor. Män som skulle genomgå PTCA ville ha mer sjukdomsspecifik 

information än kvinnor som skulle genomgå samma ingrepp. Informationsbehovet mellan 

män och kvinnor skiljde sig även åt beroende på vilket ingrepp de skulle genomgå. 

Kvinnornas informationsbehov var större (Kattainen, Meriläinen & Jokela, 2004). En studie 

undersökte om det fanns skillnader i ångestnivåer och välmående mellan patienter som 

skulle genomgå sin första PTCA och patienter som skulle genomgå sitt andra ingrepp. 

Resultatet visar att patienterna som skulle genomgå sitt andra ingrepp hade olika åsikter om 

huruvida de ville ha mer information eller inte. Vissa patienter uppgav att de fortsatte söka 

kunskap, medan andra hävdade att de redan visste vad som väntade och således inte 

behövde någon ytterligare undervisning (Lenzen et al., 2002). 

Omständigheter som påverkar inlärning 
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Modellinlärning 

Gavigan et al. (2014), Tooth et al. (1997) och Mott (1999)  har undersökt olika typer av 

sjuksköterskeledd preoperativ patientundervisning med fokus på modellinlärning. Det vill 

säga, att antingen har patienterna fått se på film som har visat hur proceduren kommer 

genomföras eller så har sjuksköterskor och läkare undervisat patienterna genom att 

demonstrera hur ingreppet kommer att gå till. I de olika studierna har olika 

patienterfarenheter undersökts; ångest, tillfredsställelse och kunskap. Gavigan et al. (2014) 

jämförde ångest och tillfredsställelse mellan patienter som genomgått patientundervisning 

med videointervention och patienter som fått traditionell vård. Videointerventionen visade 

patienterna en modellerande aktör som spelade upp alla steg som patienten skulle genomgå 

under ingreppet. Patienterna i interventionsgruppen visade sig ha högre tillfredsställelse än 

kontrollgruppen efter patientundervisningen. 

 

Tooth et al. (1997) fann att kunskapsnivåerna var högre hos interventionsgruppen, som fått 

modellerande videoundervisning, än hos kontrollgruppen efter genomgången preoperativ 

patientundervisning. Denna kunskap innefattade total kunskap, kunskap om ingreppet i sig 

samt kunskap rörande riskfaktorer. Mott (1999) visar dock att ångestnivåerna inte påverkas 

interventionsgrupperna emellan efter patientundervisningen. 

 

Tidpunkt för patientundervisning 

Gällande patienternas beskrivna erfarenheter av tidpunkten för den preoperativa 

patientundervisningen skiljer sig studiernas resultat åt. När effekten av preoperativ 

videoundervisning undersöktes beskrev patienterna i interventionsgruppen att det hade 

varit till mer hjälp om de fått se videon i ett tidigare skede. De fick se videon när de blev 

inlagda på avdelningen inför ingreppet. Patienternas förslag var att de borde fått se den i 

samband med att de träffade sin läkare för att planera in operationen (Gavigan et al., 2014). 

Dock fanns inget signifikant samband mellan hur långt innan ingreppet patienterna fick den 

preoperativa undervisningen och ångestnivåer. Den ena gruppen patienter fick undervisning 

innan inläggning och den andra gruppen fick undervisning i samband med 

inläggningstillfället (Lepczyk et al., 1990). 
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Tillgång till sjuksköterska 

Två studier visar att preoperativa hjärtsjuka kirurgpatienter hävdar att de uppskattar och 

upplever positiva effekter av att ha tillgång till en sjuksköterska som de kan kontakta vid 

funderingar om patientundervisningen. Patienterna beskrev att de uppskattade att kunna 

prata med sin sjuksköterska om följande ämnen: hjälp att få klarhet i given information, 

enkla instruktioner, kunskap om kirurgens erfarenhet, rådgivning samt hjälp med att 

kontakta det medicinska teamet. Det uppskattades även att sjuksköterskan kunde utföra 

fysiska bedömningar (Eckhardt & Swanlund, 2008; Goodman et al., 2008). Patienterna som 

var med i en interventionsgrupp, som fick detaljerad skriftlig patientundervisning, upplevde 

att de kunde kontakta sjuksköterskan på avdelningen i större utsträckning än de som 

tillhörde kontrollgruppen (Ivarsson et al., 2005). 11 av 20 patienter uppgav att kontakten 

med sjuksköterskan var väldigt begränsad under tiden inför sina ingrepp. Patienterna 

beskrev själva att de trodde att detta berodde på sjuksköterskans hårda arbetsbelastning. En 

patient sa: “They always seemed extremely busy. Sometimes I would like to ask something, 

[but] their response was very short. In fact, I did not quite understand what they said, so I 

felt embarrassed to ask again for clarification.” (Guo et al., 2014, s. 367). 

 

Individanpassad patientundervisning 

Tre studier har identifierat vikten av individanpassad patientundervisning innan 

hjärtkirurgi. Guo et al. (2012) kom fram till att patienterna fick en statistiskt signifikant 

reduktion av ångest, depression, sömnrubbningar relaterat till smärta samt tid tillbringad på 

intensivvårdsavdelningen när patientundervisningen anpassades för kinesiska patienter. 

Guo et al. (2014) menar att patienterna hävdade att de ville ha mer individanpassad 

information för att de skulle känna sig nöjda med den undervisning de fick. Goodman et al. 

(2008) kom fram till att det uppstod missförstånd i kommunikationen mellan sjuksköterskor 

och patienter när patientundervisningen inte var individanpassad. Syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter av ett sjuksköterskelett preoperativt undervisningsprogram. Ivarsson 

et al. (2005) ville beskriva patienters erfarenheter av skriftlig preoperativ undervisning. En 

interventionsgrupp fick detaljerad skriftlig information, medan kontrollgruppen fick 

traditionell undervisning inför sina ingrepp. Resultatet visade att högutbildade patienter i 
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kontrollgruppen var mer skeptiska till den skriftliga informationen de fick, än vad patienter 

med lägre utbildning var i samma grupp. 

 

Motivation 

En förutsättning för att patienter ska kunna ta till sig informationen som sjuksköterskan lär 

ut vid patientundervisning är att patienterna själva är motiverade att ta till sig 

informationen. Det måste med andra ord finnas ett intresse hos patienten att vilja lära sig det 

som sjuksköterskan förmedlar, annars sker ingen inlärning. Goodman et al. (2008) 

undersökte patienters erfarenheter av ett preoperativt undervisningsprogram som visade att 

vissa patienter inte hade förstått syftet med programmet och att detta ledde till att de inte 

kunde engagera sig fullt ut i programmet. Lepczyk et al. (1990) undersökte om tidpunkten 

för vilken patienterna får den preoperativa patientundervisningen har betydelse för 

patienternas ångestnivåer inför ingreppen. Det framkom att 81 % av patienterna uppgav att 

de självmant letade information när de fick reda på att de skulle genomgå kirurgi. 

 

Guo et al. (2014) undersökte kinesiska patienters erfarenheter av att få och söka information 

inför sina kardiologiska ingrepp. Det visade sig att patienterna uppskattade att få 

möjligheten att själv kunna se andra patienters förbättring och återhämtning efter liknande 

ingrepp som de skulle gå igenom. Detta ansåg patienterna var speciellt hjälpsamt då 

patienterna de fick iaktta var vid sämre hälsa än de själva. Patienterna beskrev att det höjde 

tilliten till att operationen skulle få en lyckad utgång. O’Brian et al. (2013) undersökte vad 

patienter själva trodde kunde ha ytterligare minskat ångest- och stressnivåerna inför 

ingreppet. Ett av de vanligaste svaren var att de ville prata med andra patienter som 

genomgått samma ingrepp. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Något värt att betona är att detta arbete färgas av att vi är sjuksköterskestudenter på 

grundnivå. Att göra en litteraturöversikt, där befintlig forskning sammanställs kan vara 

fördelaktigt för oss som är nya på området. I arbetet har både kvalitativa och kvantitativa 
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studier inkluderats för att få olika infallsvinklar till det valda problemområdet, detta ökar 

arbetets trovärdighet enligt Axelsson (2008, s. 174). 

 

Exklusionskriterierna sattes för att få ett enhetligt resultat. Anledningen till att 

transplantationspatienter exkluderades var att undervisningsbehovet hos dessa patienter var 

väldigt omfattade (Bahruth, 2004) och skilde sig väsentligt från vanligare kardiologiska 

ingrepp som exempelvis CABG och PTCA. Traumapatienter exkluderades för att det inte 

finns någon tid att undervisa patienter som kommer in akut till sjukhus. Studier som krävde 

betalning exkluderades för att sådana utgifter överskred arbetets budget. Studier gjorda på 

barn användes inte för att patientundervisning för barn ofta är speciellt anpassat till barnets 

ålder och således går det ej att jämföra med undervisning till vuxna patienter (Li & Lopez, 

2008; Murphy-Taylor, 1999). Sjuksköterskeperspektivet har valts bort för att det inte stämmer 

överens med syftet. 

 

I sökningarna användes få begränsningar och de var relevanta utifrån inklusions- respektive 

exklusionskriterier. Ingen begränsning användes i publiceringsårtal, vilket resulterade i att 

några av studierna är relativt gamla. Det är möjligt att studiernas resultat varit mer 

jämförbara om alla studier var från samma tidsperiod, med tanke på den teknikutveckling 

som skett. Vår bedömning är att äldre forskningsresultat kan vara applicerbara på dagens 

patientundervisning. Forskning rörande preoperativ patientundervisning har tidigare 

tenderat att röra kardiologiska patienter, men nu går trenden allt mer mot att istället studera 

ortopediska patienter (Johansson et al., 2004; Ronco, Iona, Fabbro, Bulfone & Palese, 2012). 

Detta kan vara en förklaring till varför många av studierna i resultatet var äldre. 

 

Samtliga studier som hittats genom sökningarna, svarade på syftet och klarade sig genom 

granskningarna, har inkluderats i resultatet. En möjlig svaghet är att alla studier inte har 

samma begränsningar. Detta har dock arbetats runt, då inkluderade studier ändå 

kontrollerats så att följer de inklusions- och exklusionskriterier som fanns. I efterhand 

gjordes även sökningar i databasen Psychinfo för att kontrollera att inga väsentliga studier 

missats. I dessa sökningar användes liknande söktermer som i de andra sökningarna. En 
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artikel av Zhang et al. (2012) hittades som stämde in på vårt syfte, men den tillförde ingen ny 

information. 

 

Revideringen av Carlsson och Eimans granskningsmallar borde i retroperspektiv ha 

modifierats annorlunda. Vi tror dock att detta hade liten inverkan för att artiklarna 

granskades konsekvent efter mallen. Vi tror att det är en styrka att alla artiklar granskades av 

oss var för sig för att sedan jämföras. 

 

Valet att sammanfläta de induktiva och de deduktiva analysresultaten i resultatdelen har 

givetvis påverkat strukturen i arbetet. Vi försvarar dock vårt beslut för att vi tror att den 

deduktiva analysen bidrog till att se hur mycket av patientundervisningen som var hämtat 

från social inlärning, en aspekt som annars skulle vara svår att lokalisera i den induktiva 

analysens resultat. Vi anser även att det inte hade varit tillräckligt att enbart ha med den 

deduktiva analysen, då stora och väsentliga delar av studiernas resultat då skulle fallit bort 

och det skulle varit svårt att knyta an till syftet. 

 

Banduras sociala inlärningsteori rörande modellinlärning valdes för att betoning ville läggas 

på den inlärande aspekten eftersom arbetets huvudsakliga fokus är patientundervisning. Vi 

ansåg att modellinlärningen skulle ha klara kopplingar till patienters erfarenheter av 

patientundervisning. Antonovskys salutogena människosyn och KASAM lades till i 

diskussionsavsnittet för att modellinlärningen inte innefattade alla de delar som studierna i 

resultatet berörde. Ett bredare begrepp behövdes för att kunna diskutera patienters 

erfarenheter till sjuksköterskeledd preoperativ undervisning. 

 

Arbetsprocessen har följt de etiska riktlinjer och mål som sattes upp innan arbetet inleddes. 

Det är positivt att vi har varit två i detta arbete då det gjort att alla beslut har tänkts igenom 

på varsitt håll först för att sedan diskuterats. På så sätt har många etiska fallgropar, som vi 

annars riskerat att hamna i, undvikits och arbetets trovärdighet har således höjts. Genom 

rigorösa tolkningar av textmassan och diskussioner oss emellan har personliga tolkningar av 

studiernas resultat undvikits. 
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Forskning inom området är allt annat än enhetlig i vare sig metod eller resultat. Det finns en 

tendens att artiklarna inte beskriver tillvägagångsättet för interventionerna tillräckligt 

utförligt. Ofta används vaga termer som traditionell- eller standardiserad vård för att 

beskriva vilken undervisning kontrollgrupper fått. Interventionsgruppernas undervisning 

beskrivs flyktigt eller inte alls. Detta gör det svårt att få klarhet i vad exakt som påverkar 

patientens erfarenheter av patientundervisning samt att jämföra en metod med en annan, 

detta styrks i flera andra studier (Oshodi, 2007; Johansson et al. 2004; Shuldham, 1999; Ronco, 

Iona, Fabbro, Bulfone & Palese, 2012; Alanazi, 2014). 

 

En rad olika mätinstrument och mättekniker används i studierna. Några mätinstrument var 

desamma i olika studier, men det förekom även egenhändigt utformade samt modifierade. 

Detta anser vi är något som påverkar jämförbarheten mellan studiernas resultat, något som 

även styrks av Johansson et al., (2004). Shuldham (1999) visade att mätinstrument som 

använts var olämpliga eller icke trovärdiga då det inte förklarats hur de fungerar. 

 

Förutom två av artiklarna var alla från länder i västvärlden. Det gör att vi frågar oss om 

resultatet verkligen är applicerbart på andra länder. I studierna uteslöts de patienter som inte 

talade modersmålet. Detta medförde att en del av befolkningen föll bort och därför 

återspeglas inte verkligheten. Det har tidigare noterats att inget fokus har lagts på att 

utforska eller belysa kulturella skillnader (Suhonen & Leino-Kilpi, 2006). 

Resultatdiskussion 

Introduktion 

De tre mest framträdande huvudresultaten har valts att diskuteras; information som 

ångestreducering, individanpassad patientundervisning samt modellinlärning. Resultaten 

går isär gällande huruvida patientundervisning är ångestreducerande. Studierna i resultatet 

är eniga om att det är viktigt att patientundervisningen individanpassas för att patienterna 

ska få så goda erfarenheter som möjligt av vården. Patienterna påtalade själva att de 

upplevde att sjuksköterskorna var väldigt upptagna. Patientundervisningen utgör en 

möjlighet för sjuksköterskan att skapa en relation och bygga upp ett förtroende hos 

patienten. Modellinlärning har visat sig öka kunskap och tillfredsställelse hos de 
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kardiologiska patienterna, men det förutsätter en motiverad patient för att det ska vara en 

framgångsrik metod vid patientundervisning. 

 

Information som ångestreducering 

Vi anser att det är möjligt att interventioner med utökad patientundervisning fungerar 

ångestreducerande för vissa individer, där går dock resultaten isär, något som styrks av Guo 

(2014). Resultatet visar att preoperativ patientundervisning för kardiologiska patienter har 

en ångestreducerande effekt för både kontrollgrupper, som fick traditionell vård, och 

interventionsgrupper, detta styrker Alanazi (2014). Detta finner vi intressant då det väcker 

funderingen om huruvida den så kallade traditionella vården som ges redan innehåller 

tillfredsställande patientundervisning. 

 

Studierna i resultatet definierar sällan begreppet ångest. Det är därför otydligt vad de 

egentligen har undersökt och om patienterna i studierna förstår innebörden av vad som 

undersökts. Enligt vår tolkning av studierna innefattar ångest; oro, rädsla, depression 

och/eller nervositet. Om patienten tillfrågas om sin ångest, utan att få en förklaring om vad 

begreppet innebär, finns det en risk att patienten skattar sig själv på ett sätt som inte speglar 

hur patienten verkligen känner. Om patienten inte får någon begreppsförklaring kan det 

antas att stigman runt psykisk ohälsa gör att patienter väljer att svara nej på frågan om de 

har ångest, utan att egentligen veta vad det innebär. Lundberg, Hansson, Wentz och 

Björkman (2009) menar att dessa stigman inkluderar upplevelser av skam att höra till 

gruppen; människor med psykisk ohälsa, och med det kommer rädsla för att diskrimineras. 

Det finns ett samband mellan låg KASAM hos patienter och upplevelser av avståndstagande. 

Det kan antas att patienter reagerar olika på undervisning beroende på om de upplever oro, 

rädsla, depression och/eller nervositet. En deprimerad patient kommer troligen inte bli 

mindre deprimerad av preoperativ patientundervisning, däremot kan en patient som är 

orolig inför sitt ingrepp lugnas. Sørlie, Busund, Sexton, Sexton och Sørlie (2007) visar att 

depressionsnivåerna inte minskade hos patienterna däremot kände de sig mindre oroliga 

efter den preoperativa patientundervisningen. 
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Det verkar finnas en uppfattning bland flera omvårdnadsforskare att preoperativ ångest hos 

patienterna är något som måste bekämpas. I nio av studierna försöker 

patientundervisningens effektivitet kontrolleras genom att undersöka patienternas 

ångestnivåer före och efter undervisningssessioner. Vi anser att det är fel att redan från 

början avgöra vad patienterna borde känna genom att gå in och undersöka en förutbestämd 

känsla. Borde det inte förefalla sig naturligt att patienter som ska genomgå hjärtkirurgi 

känner sig lite ångestfyllda? Är det inte att bara se till problemen ifall ångest ses som något 

som ska reduceras? Vi anser att fokus istället bör ligga på att hjälpa patienterna att hantera 

sin ångest. Detta förhållningssätt gentemot individer förespråkar även Antonovsky (1987). 

Han menar att fokus bör ligga på det friska och individens förmågor att hantera situationen 

hen befinner sig i. Vi menar att det vore mindre problemfokuserat att mäta den preoperativa 

patientundervisningens effekt genom att studera hur mycket kunskap patienterna tagit till 

sig, alternativt mäta deras tillfredsställelse. 

 

Patienter i flera studier i resultatet uppger att de känner ångest inför det stundande 

ingreppet och enligt Antonovsky (1987) är det något som kan förvänta sig att människor gör 

inför svåra saker. För att hjälpa patienten att förbereda sig inför operationen på bästa sätt kan 

sjuksköterskan utgå från KASAM:s byggstenar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Patientundervisningen bidrar till patientens förståelse för vad hen kommer 

att gå igenom vilket bidrar till begripligheten. Att bejaka patientens egna resurser och stötta 

dessa ökar hanterbarheten för patienten. Genom att uppmärksamma det friska hos patienten 

och motivera till att ingreppet kan medföra en högre livskvalitet kan patientens känsla av 

meningsfullhet öka menar Antonovsky (1987). 

 

Enligt resultatet ville patienter ha lättförståelig undervisning om praktiska saker som 

instruktioner, rådgivning och kontakt med det medicinska teamet, vilket stryks av Lindsay 

et al. (1997). Eftersom stora delar av resultatet undersöker ångestnivåer hos patienter anser vi 

att det finns missuppfattningar hos sjuksköterskor om vad målet med patientundervisningen 

bör vara, det styrker Suhonen och Leino-Kilpi (2006). Patienter berättade att 

situationsbaserad information som förklarade händelseförlopp var viktigast medan 

sjuksköterskor hävdade att det psykosociala stödet var viktigast. Vi anser det märkligt att 
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forskning väljer att lägga så stort fokus vid det psykologiska då patienters erfarenheter visar 

att de i första hand vill ha undervisning rörande det praktiska. 

 

Modellinlärning 

Endast ett svagt samband kan ses mellan reducerade ångestnivåer och interventioner med 

modellinlärning för kardiologiska patienter, med hjälp av multimedial, verbal och skriftlig 

undervisning. Den svaga kopplingen kan, enligt oss, bero på att en viss mängd ångest och 

oro inför ingrepp inte går att påverka genom att ge mer kunskap till patienten. Två studier 

som talar emot preoperativ patientundervisning stödd av multimedia och inte visar på 

någon större reducering av ångest än traditionell undervisning är Cornoiu, Beischer, 

Donnan, Graves och de Steiger (2011) och Huber et al. (2013). Detta anser vi är ännu en sak 

som talar för att ångest är ett missvisande mått på hur effektiv preoperativ 

patientundervisning är. 

 

Multimedial modellinlärning bör vara en framgångsrik metod vid patientinlärning, då det 

stimulerar flera sinnen samtidigt och ger patienten större möjligheter att ta till sig och förstå 

informationen. Studier som kommit fram till liknande slutsatser menar att audiovisuell 

preoperativ patientundervisning effektivt kan sänka ångest hos patienter innan kirurgiska 

ingrepp (Ayral et al., 2002; Doering et al., 2000). Banduras modellinlärningsteori menar att 

inlärning sker lättast om modellens beteende urskiljer sig från mängden (Bandura, 1977).  

 

Resultatet visar att preoperativ patientundervisning med hjälp av modellinlärning ökade 

patienters kunskaper och gjorde att de kände sig mer tillfredsställda med undervisningen de 

fick. Dock hade den inte större effekt på ångest än, så kallad, traditionell undervisning. 

Cornoiu et al. (2011) och Huber et al. (2013) visar att kunskapsnivåer och tillfredsställelse 

med undervisning är högre hos patienter som får undervisning med multimediala inslag. 

Bandura (1977) stödjer detta då han menar att de flesta beteenden är inlärda via observation 

vilket ger individen möjlighet att lära sig något nytt utan att behöva misslyckas flera gånger. 

 

Patienter i resultatet beskrev att de kände sig motiverade att självmant leta information 

rörande ingreppet. Patienterna uppgav att de kände sig bättre förberedda för sitt eget 
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ingrepp när de fick samtala med andra som varit i samma situation och se deras förbättring. 

Möjligheten att se andra patienters förbättring och veta att de haft samma erfarenheter, 

gällande sjukdom, preoperativ patientundervisning och ingrepp, som väntar patienten själv, 

är enligt oss ett bra exempel på modellinlärning. Modellerna patienterna möter väcker 

patienternas uppmärksamhet (första steget i Banduras modellinlärningsteori) i och med att 

de besitter erfarenheter som patienterna vill ta del av. Detta lagras i patienternas minne 

(andra steget) för att sedan kunna plockas fram när det blir dags för sina egna operationer. 

De kan applicera vad de lärt sig av att iaktta de andra patienterna, modellerna, på sin egen 

situation, så kallad motorisk reproduktion (tredje steget). Det som motiverar patienterna 

(fjärde steget) att ta till sig de nya intrycken i denna situation, är att patienterna vill bli friska 

och återhämta sig, precis som de modeller de iakttagit redan gjort (Bandura, 1977).  

 

Individanpassad patientundervisning 

Individanpassad patientutbildning har en positiv effekt på patienter enligt resultatet. 

Patienterna hävdade dock att de önskade ytterligare information för att känna sig tillfreds 

med den preoperativa patientundervisningen. Missförstånd uppstod när undervisningen 

inte anpassades efter patientens individuella behov och förmågor. Patienter har rätt att få 

undervisning på ett sätt som gör att hen förstår. Vi menar därför att det är av största vikt att 

vi, som blivande sjuksköterskor, är medvetna om detta och anpassar patientundervisningen 

till individen i fråga. Sjuksköterskan bör ha förmåga att känna in situationen och anpassa 

bland annat; innehåll, tillfälle och språkbruk efter individen. Dessutom tror vi att det är 

fördelaktigt om patienten tillåts delta i undervisningen genom att hela tiden hålla en öppen 

dialog. Suhonen och Leino-Kilpi (2006) menar att individanpassad undervisning är 

essentiellt för kirurgpatienter. Det är viktigt att undervisningen uppfyller och anpassas efter 

patientens behov och individuella coping-stil. 

 

Det framkommer tydligt i resultatet att patienter i hög grad uppskattar tillgång till ansvarig 

sjuksköterska för frågor och information. Därför är det oroande att patienter har erfarit att 

kontakten med sjuksköterskan varit begränsad. Enligt patienterna själva kunde bristen på 

undervisning och tillgänglighet till sjuksköterska bero på bland annat kunskapsbrist och hög 

arbetsbelastning hos personalen. Sjuksköterskor uppger att försummas på grund av tappat 
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fokus, ohälsosam arbetsmiljö, meningsskiljaktigheter i arbetsgruppen och hög arbetsbörda 

(Roth, Wieck, Fountain & Haas, 2015) Det bekymrar oss att patienter har erfarit att de inte 

fått tillräckligt med undervisning under sitt vårdtillfälle. I synnerhet då de kirurgiska 

ingreppen patienterna ska genomgå är omfattande och medför stora risker och möjligheter 

till att förändra sina liv. Preoperativa rutiner, händelseförlopp och komplikationer tillhör 

vardagen för omvårdnadspersonal på en kirurgisk avdelning. Detta är däremot nytt för 

patienten och bör uppmärksammas av personalen. Om det är sjuksköterskans 

arbetsbelastning gör att hen inte kan uppfylla sina arbetsuppgifter genom att vara tillgänglig 

och ge patienten tillräckligt med undervisning bör vårdorganisationen omstruktureras. 

Patienter ska inte behöva lida för att det finns brister i organisationen. 

 

Slutsats 

Forskningsläget som undersökts visar att det är svårt att få en homogen bild av patienters 

erfarenheter av preoperativ patientundervisning, då studierna undersöker ämnet på olika 

sätt. Vi frågar oss om det är adekvat att undersöka patienters ångestnivåer för att ta reda på 

hur patienter upplever den patientundervisning de erhåller. Vi anser att det är tvivelaktigt 

att lägga fokus på en erfarenhet med ett så negativt perspektiv. Det vore intressant att istället 

fokusera på det friska, med andra ord vilka aspekter som bidrar till positiva erfarenheter hos 

patienterna. Således efterlyser vi fler kvalitativa studier, där det är lättare att få ett narrativt 

patientperspektiv. Vi anser att målet med preoperativ patientundervisning inte bör vara att 

eliminera ångest, utan snarare att hjälpa patienten hantera den preoperativa fasen utifrån 

sina inneboende egenskaper. Vårt arbete har bidragit med att belysa forskningsläget idag 

och därmed påvisat svagheter med befintlig forskning samt behovet av vidare högkvalitativ 

forskning. 
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Bilaga 1. Reviderad bedömningsmall för studier med kvalitativ metod av Carlsson & Eiman (2003) 

      Poängsättning                                                                    0                             1                         2                      3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  
Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter som har erfarit preoperativ 

patientundervisning 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc) 
Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  
Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

                             

 

Total poäng (max 48 p) p p p p 
p 

Grad I: 80% % 
Grad II: 70% Grad 
Grad III: 60% 

Titel 
Författare 



 

Bilaga 2. Reviderad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod av Carlsson & Eiman (2003). 

         Poängsättning                                                                  0                            1                       2                    3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter som har erfarit preoperativ 

patientundervisning Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
   

 

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

                            

Total poäng (max 47 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 



 

Bilaga 3. Tabell 2. Översikt av analyserade studier. 

Författare, 

land, årtal 

Syfte: Design, ansats, intervention: Deltagare 

(bortfall): 

Analysmetod: Huvudresultat (i förhållande 

till vårt syfte) 

Studiens 

kvalitet, %, 

grad: 

Eckhardt, A. 

L., & 

Swanlund, S. 

L. 

USA 

2008 

Utforska skillnader i 

synvinklar och 

upplevelser hos 

patienter som både 

har genomgått 

OPCAB- och CABG-

ingrepp. 

Kvalitativ pilotstudie. Explorativ design 

med semi-strukturerade intervjuer och 

frågeformulär. 

6 st. (2st) Induktiv 

dataanalys med 

tematisering och 

kategorisering. 

Patienterna uppskattade att 

sjukvårdpersonalen 

informerade om många olika 

ämnen, så som adekvat 

information, enkla 

instruktioner och kunskap om 

kirurgens yrkeserfarenhet. 

Patienterna ville bli 

undervisade i det basala och 

hade ingen uppfattning om 

vad tillräckligt med 

information innebar. Enkla och 

konsekventa förklaringar 

uppskattades. 

81 %. Grad 1 

Gavigan, A., 

Cain, C. & 

Carroll, D. L. 

USA 

2013 

Jämföra effekten i 

ångest och 

tillfredställelse av 

informationsvideo 

intervention (IVI) + 

standard care (SC) vs. 

SC innan PCI. 

Kvantitativ studie. 

Quasi-experimentll, randomiserad, prepost 

design. Natural system theory. 

Interventionsgruppen fick audiovisuell 

patientundervisning och traditionell 

information, kontrollgruppen fick 

traditionell vård. Frågeformulär 

besvarades före och efter 

patientundervisningen samt efter 

ingreppet. 

185st. 

(68st) 

SPSS, deskriptiv 

statistik, Mann-

Whitney test, t-

test, X2 

Ingen signifikant minskning 

av oro genom audiovisuell 

information vs. traditionell. 

Interventionsgruppen var mer 

nöjda med given information.   

82 %. Grad 1 

Goodman, H., 

Davison, J., 

Preedy, M., 

Peters, M., 

Tillägga ett kvalitativt 

perspektiv på en 

kvantitativ studie 

som utvärderar ett 

Narrativ metod. 

Kvalitativ studie med utforskande 

intervjuer och ändamålsenligt urval. 

18st. Tematisk analys 

av det 

transkriberade 

materialet.  

Deltagarna i RCT-studien hade 

inte förstått att de deltog i en 

studie och ett program. 

Missförstånd uppstod när 

79 %. Grad 2 



 

Waters, P., 

Persaud-Rai, 

B., Shuldham, 

C., Pepper, J., 

& Cowie, M.  

UK 

2008 

sjuksköteskelett 

preoperativt 

informationsprogram 

för 

kardiologpatienter.  

Inspelade intervjuer tre månader efter 

utskrivning 

informationen inte var 

patientanpassad. 

Guo, P., East, 

L., & Arthur, 

A. 

UK 

2012 

Avgöra om ett 

preoperativt 

utbildningsprogram 

designar för kinesiska 

kardiologpatienter 

kan reducera ångest 

och förbättra 

återhämtning.  

RCT, Kvantitativ studie Traditionell 

undervisning (två samtal med operatör och 

anestesipersonal samt tillgång att fråga 

avdelningssköterska) vs. traditionell 

undervisning samt informationsblad. 

Mätinstrument: HADS (Hospital Anxiety 

and Depression Scale) och BPI-sf (Brief 

Pain Inventory-short form) 

245st. 

(110st) 

Dataanalys enl. 

SPSS, t-test, 

Mann-Whitney U-

test, linear 

regression 

models. 

Interventionsgruppen (IG) 

hade minskat mer i 

ångestnivåer än 

kontrollgruppen (KG). IG hade 

signifikant lägre nivåer av 

depression, sömnstörningar 

relaterad till smärta samt tid 

på intensivvårdsavdelning.  

81 %. Grad 1 

Guo, P., East, 

L., & Arthur, 

A. 

Irland 

2014 

Utforska kinesiska 

patienters 

upplevelser av att 

söka och ta emot 

information före 

hjärtkirurgi. 

RCT. Kvalitativ utvärdering med semi-

strukturerade intervjuer. Hälften av 

försökspersonerna fick 

patientundervisning och hälften fick 

traditionell vård. Bekvämlighetsurval. 

20 st. (inget 

bortfall) 

Data 

transkriberades 

och kodades, 

sedan användes 

tematisk analys 

för att analysera 

data. 

Många patienter föredrog att 

informeras av en person med 

hög status (exempelvis 

kirurgen). Patienterna kände 

att de blev stärkta av att få mer 

kunskap inför ingreppen. De 

upplevde att vårdpersonalen 

inte prioriterade att ge 

information och undvek att 

prata med dem. 

72 %. Grad 2 

Ivarsson, B., 

Larsson, S., 

Lührs, C., & 

Sjöberg, T. 

Sverige 

2005 

Beskriva patienters 

erfarenhet av 

information rörande 

möjliga 

komplikationer innan 

och efter hjärtkirurgi. 

Kvantitativ. Icke-randomiserad design med 

en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp.  Interventionsgruppen 

fick skriftlig standardinformation och 

broschyrer, kontrollgruppen fick 

standardinformationen. Deltagarna fick 

själva fylla i två frågeformulär, ett före och 

ett efter patientundervisning. 

338 st. 

(41st) 

Fisher’s exact test, 

Chi-square, 

Mann-Whitney U-

test, Kruskal-

Wallis, 

Spareman’s test, 

SPSS. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna om de ville 

veta mycket eller lite om 

komplikationer. 

Interventionsgruppen var 

signifikant mer nöjda med den 

skriftliga och muntliga 

informationen. 

84 %. Grad 1 



 

Kattainen, E., 

Meriläinen, P., 

& Jokela, V. 

Finland 

2004 

Beskriva och förklara 

CABG- och PTCA-

patienters behov av 

informativt stöd från 

sjuksköterskor i 

hälsorelaterade 

ämnen före och efter 

kranskärlsingrepp. 

Kvantitativ longitudinell ettårig 

uppföljningsstudie. Egenutvecklad  

fyrdimensionell skala som mäter fysisk, 

psykosocial, emotionellt stöd och 

sjukdomsspecifika dimensioner. 

Strukturerade intervjuer och enkäter med 

svarsalternativ i Likert-skalor.  

625 st. 

(141st) 

SPSS för Windows 

11.0. Faktoranalys 

användes för att 

utreda interna 

korrelationer. 

Cronbach’s alpha, 

linjär 

regressionsanalys, 

t-test. 

Patienterna ville preoperativt 

främst få information om 

återhämtningen efter 

ingreppet och då främst de 

medicinska delarna. 

83 %. Grad 1 

Lenzen, M., 

Gemel, C., & 

Immik, A. 

Nederländern

a 

2002 

Fastställa om det är 

skillnader i ångest 

och välmående hos 

förstagångs- vs. 

flergångs PTCA-

patienter. 

Kvantitativ och kvalitativ beskrivande 

tvärsnitts- och sambandsstudie. Tre 

frågeformulär fylldes i efter 

patientundervisningen av alla deltagare 

och semi-strukturerade intervjuer hölls 

med fem av deltagarna. 

86st. (2st) SPSS,Pearson’s X2-

test, Fisher’s exact, 

Kolmogorov-

Simrnov, non-

parametric 

method, Mann-

Whitney test. 

Intervjuer 

analyserades 

enligt grounded 

theory. 

Ingen signifikant skillnad i 

förstagångs- och flergångs-

PTCA-patienter i ångest och 

välmående. 

84 %. Grad 1 

Lepczyk, M., 

Hunt Raleygh, 

E., & Rowely, 

C. 

USA 

1989 

Undersöka om 

tidpunkten då 

informationen ges 

påverkar 

ångestnivåer och 

förmågan att 

tillgodogöra sig 

information hos 

patienter. 

Kvantitativ studie med 

bekvämlighetsurval. Två 

interventionsgrupper fick preoperativ 

patientundervisning, ena gruppen före 

inskrivning och ena på inskrivningsdagen. 

Båda grupper fick skriftlig information. 

Frågeformulär fylldes i vid tre olika 

tidpunkter. 

74 st. (ej 

angivet) 

Test-retest 

reabilitet, pre-test 

och post-test. 

Cronbach’s Alpha. 

Ångestnivåerna skilde sig inte 

mellan 

interventionsgrupperna. De 

som fick information 

preoperativt hade högre 

kunskapsnivåer. 

71 %. Grad 2 

Mott, A.  

USA 

1999 

Jämföra om 

ångestnivåer går ner 

inför PTCA med 

förberedande 

Kvantitativ 

quasi-experimentell studie. Tre 

interventionsgrupper. Bekvämlighetsurval. 

Video vs. muntlig information vs. de båda 

30st.  t-test, 

korrelationsanalys

, varierande 

envägs analys 

Sensoriska perceptuella 

informations- och 

modelleringsstrategier är 

80 %. Grad 1 



 

traditionell 

information vs. 

modellerande 

strategi.  

kombinerade. Utvärderades med 

frågeformulär. 

(ANOVA), 

Statistical 

Analysis System 

software (SAS), 

univariate 

descriptive 

statistics. 

fördelaktiga för att reducera 

ångest inför PTCA.  

O’Brien, L., 

McKeough, C., 

& Abbasi, R. 

Australia 

2013 

Utvärdera 

kardiologiska 

patienters 

uppfattning av 

effektivitet och timing 

av preoperativ 

information, skriftlig 

och muntlig. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Patientundervisning av sjuksköterskor 

samt informationsbroschyr. Utvärdering 

gjordes med frågeformulär. 

375st. 

(257st) 

SPSS, 

textbearbetning 

genom kodning 

efter teman, chi-

square 

test/Fisher’s exact 

test.     

Patienterna menade att den 

skriftliga 

patientundervisningen var 

hjälpsam för att de skulle 

känna sig förberedda inför 

operationen. 

74 %. Grad 2 

Tooth, L., 

McKenna, K., 

Maas, F., & 

McEniery, P. 

Irland 

1997  

Utvärdera ett 

informationsprogram 

om livskvalitet, 

psykisk status och 

kunskap hos patienter 

och deras närstående. 

Kvantitativ design. Upprepad klinisk 

studie med tre mätningar i interventions- 

samt kontrollgrupp. Frågeformulär 

besvarades av alla deltagare innan 

patientundervisningen. 

Interventionsgruppen fick sedan genomgå 

ett interaktivt multimedialt utbildnings- 

och rådgivningsprogram som utvärderades 

genom att intervjuer och två frågeformulär. 

Båda grupperna fick traditionell vård i 

övrigt. 

80st.  Chi-square, t-test, 

Wilcoxon Signed-

Ranks test, Mann-

Whitney U-test. 

Från den ursprungliga 

mätningen till den första 

mätningen efter 

interventionen hade 

interventionsgruppen 

signifikant högre 

kunskapsnivåer än 

kontrollgruppen. Båda 

grupperna upplevde mindre 

psykisk stress, men 

interventionsgruppen 

upplevde signifikant mindre 

oro. 

73 %. Grad 2 

 



 
A3A1 – Gavigan, Caine & Carroll (2014), A10 – Mott (1999), A4 – Kattainen, Meriläinen & Jokela (2004), A2A6 – Lenzen, Gamel & Immik (2002), A2A1 – Guo, East & Arthur 

(2012), A1 – Guo, East & Arthur (2014), A12 – Tooth, McKenna, Maas & McEniery (1997), A12 – Lepczyk, Hunt Raleigh & Rowley (1990), A9A1 – O’Brien, McKeough & Abbasi 

(2013), B1 – Ivarsson, Larsson, Lührs & Sjöberg (2005), B2 – Eckhardt & Swanlund (2008), J1 – Goodman et al. (2009). 

Bilaga 4. Tabell 3. Stjärnkarta. 

Ämnen A3A1 A10 A4 A2A6 A2A1 A1 A12 A12 A9A1 B1 B2 J1  

Genus +  +     +  +   4 

Modellering + +     +      3 

Ångest + +  + + + + + + +   9 

Video + +     +      3 

Verbal info + +   +  + + + +  + 8 

Skriftlig info     +  + + + +   5 

Fler än en grupp + + + + + + + +  +   9 

Timing    +   +      2 

Välmående   + +   +      3 

PCI + + + +   +      5 

CABG   +  + +   +  + + 6 

Riskfaktorer           +   1 

Bandura    +  + +  +  +  5 

Gruppintervention  +   +   +  +  + 5 

Tid på sjukhus     +        1 

P < 0,05 (+) +   + +  +  + +   6 

Ekonomi             0 

Kunskap       + +     2 

Tidsbrist      +       1 

Mängd info   +   +    + +  4 

Förståelse av info         +  + + 3 

Tillgång till sjuksköterska      +    + + + 4 

Tillfredsställelse +         +   2 

Förväntningar   + +         2 

Individanpassat     + +      + 3 



 

Bilaga 5. Tabell 4. Exempel på kategorisering. 

 Meningsbärande enhet Översättning av meningsbärande enhet Underrubrik Kategorier 

A12 Clinical change by the experimental group was 

found to be significantly higher than that 

demonstrated by the control group for total 

knowledge, procedural knowledge and risk factor 

knowledge from baseline to the first follow-up. 

Från baslinjen till första uppföljningen hade 

interventionsgruppen signifikant större förändring i 

total kunskap, kunskap om ingreppet och kunskap 

rörande riskfaktorer än kontrollgruppen. 

Patienter som får multi-

medial patientundervisning 

har högre nivåer av 

kunskap. 

Video 

Skriftlig 

Modellinlärning 

Minne (ur 

deduktiva 

analysen) 

A10 No significant difference between the SA1 and SA2 

means for the 3different treatment groups. Persons 

given sensory-perceptual informational preparation 

and modelling preparation did not exhibit less 

anxiety than persons who received one preparation 

alone. 

Ingen signifikant skillnad mellan SA1 och SA2 för de 

olika interventionsgrupperna. Personer som fick 

förberedande sensorisk-perceptuell information och 

modellering uppvisade inte mindre ångest än personer 

som bara fick en av interventionerna. 

Kombinationer av olika 

utbildningsmetoder har 

ingen effekt på ångestnivåer. 

Video 

Ångest 

Modellinlärning 

A3A1 The satisfaction scores was higher in the group who 

received the standard care and the intervention 

video compared to the standard care group. 

Tillfredsställelsen var högre bland de som fick 

traditionell vård och video intervention än i gruppen 

som endast fick traditionell vård. 

Patientundervisning med 

hjälp av video ger högre 

tillfredsställelse. 

Video 

Tillfredsställelse 

Modellinlärning 

 


