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Abstrakt 
 

BAKGRUND Oro är ett vanligt förekommande fenomen i den preoperativa 

processen, och har studerats i flera årtionden. Flertalet patienter känner sig osäkra 

eller spända inför anestesi, vilket kan orsaka stress i varierande grad beroende på hur 

individen klarar av att anpassa sig till situationen. SYFTE Syftet med denna 

integrativa litteraturstudie var att belysa vuxna patienters oro i samband med anestesi 

och elektiv kirurgi. METOD Genom sökningar i PubMed och PsycINFO och via 

manuella sökningar identifierades tretton vetenskapliga artiklar av både kvantitativ 

och kvalitativ art. RESULTAT Resultatet från samtliga artiklar visade att preoperativ 

oro är en vanligt förekommande känsla hos patienter. Det föreligger tydlig ökad 

förekomst hos kvinnor jämfört med män, informationsbehovet är ofta sammankopplat 

till nivån av oro, och det finns motsägelsefulla fynd gällande nivån av oro och 

faktorer som ålder och tidigare erfarenhet av anestesi. SLUTSATS 

Anestesisjuksköterskor har en viktig roll i det perioperativa omhändertagandet. De 

ska medverka till att ge patienter en säker och god vård och ombesörja deras behov av 

information och trygghet. En ökad förståelse och kunskap kring förekomsten av 

preoperativ oro är ett användbart hjälpmedel för att identifiera, bemöta och lindra 

patienters upplevda oro i den perioperativa omvårdnaden. 
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Abstract 
 
BACKGROUND Anxiety is a common experience among patients in the 

preoperative process, and has been studied for decades. The majority of patients 

experience uncertainty or tension regarding anesthesia, which can cause anxiety in 

varied degrees depending on how the individual copes with their situation. AIM The 

purpose of this integrative literature review was to adress adult patients’ anxiety in 

relation to anesthesia and elective surgery. METHOD Thirteen scientific articles, 

both qualitative and quantitative, were found through searches in PubMed and 

PsycINFO as well as through manual searches. RESULT The results from the 

included articles displayed a unified outcome stating that preoperative anxiety is a 

very common emotion amongst patients. There were differences in the prevalence of 

preoperative anxiety in women versus men, where the women expressed or 

experienced anxiety more often. The need for information is often related to the level 

of anxiety. However, the studies showed contradictive results regarding the 

correlation between preoperative anxiety and factors such as age and previous 

experience of anesthesia. CONCLUSION Nurse anesthetists play an important role 

in the perioperative care. They contribute to giving patients’ safe and high-quality 

health care, as well as providing them with adequate information. By increasing the 

knowledge and understanding of preoperative anxiety, nurses are given a useful tool 

in learning how to identify, address and ease patients’ anxiety within preoperative 

care.  
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Bakgrund 

År 2013 genomfördes över 800 000 operationer inom sluten vård och över  

1 000 000 dagkirurgiska ingrepp i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Forskning inom 

den pre- och postoperativ omvårdnaden har pågått sedan 60-talet och har bland annat 

kunnat påvisa samband mellan kvaliteten på preoperativa förberedelser och det 

postoperativa förloppet (Holm & Hansen, 2000). En del av de preoperativa 

förberedelserna som anestesisjuksköterskor ansvarar för är att få patienten att känna 

sig välinformerad, trygg och lugn, och att förbereda dem på vad som ska ske före, 

under och efter operationen. Tydlig information och samtal kan leda till att 

oroskänslor förhindras och lindras (Järhult & Offenbartl, 2002).  

I dagens sjukvård ökar behovet av operationsverksamhet på grund av både 

stigande population men även längre livslängd hos befolkningen. I takt med att 

sjukvården utvecklas så har influenser från USA, som har en hög andel dagkirurgiska 

ingrepp, lett till att Sverige arbetar mot att öka sin dagkirurgiska verksamhet 

(Brismar, 2006). Enligt Mitchell (2013) kan en möjlig bieffekt av ett ökat tempo i den 

perioperativa processen leda till att sjuksköterskor får allt mindre tid tillsammans med 

patienten, vilket även minskar möjligheten för patienten att få information, hjälp eller 

stöd med sin oro. Sjuksköterskor kan bistå med en viktig del i det perioperativa 

omhändertagandet genom att vara en god lyssnare, bekräfta deras upplevelser och i 

möjliga mån återge patienten en känsla av kontroll över situationen och sig själv 

(Susleck et al., 2007). 

Oro inför anestesi och kirurgi 

Oro inför anestesi och kirurgi är ett välkänt och vanligt förekommande problem inom 

anestesiologisk omvårdnad, och kan generera en hög nivå av ångest hos patienter 

(Yilmaz, Sezer, Gürler & Bekar, 2011, Mavridou, Dimitriou, Manataki, Arnaoutoglou 

& Papadopoulos, 2012, Pritchard, 2009, Holm & Hansen, 2000). Oro är ett negativt 

känslotillstånd som förekommer normalt i det mänskliga känsloregistret, och fungerar 

som en skyddsmekanism inför situationer som kan innebära fara eller där det krävs en 

ökad uppmärksamhet (Nuss, 2015). Enligt Nuss (2015) definieras oro bland annat 

som ett känslotillstånd kännetecknat av orolighet och ängslan.  I de situationer där 

oron blir väldigt kraftig kan den störa den normala livsfunktionen och övergå till att 

bli patologisk. Att definiera vart gränsen går mellan så kallad normal eller patologisk 

oro är svårt, då upplevelsen är individuell (Nuss, 2015). Oro kan ta sig flera olika 
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uttryck, och kan pendla mellan lättare obehag till panik eller ångest (Järhult & 

Offenbartl, 2002). Stark preoperativ oro och rädsla är både associerat med längre 

sjukhusvistelser och sämre återhämtning, liksom en högre intensitet av postoperativ 

smärta (Clarke et al., 2013).  Jawaid, Mushtaq, Mukhtar och Khan (2007) menar 

dessutom att oro kan leda till att patienter undviker planerade operationer.  

Fysiologiska reaktioner i samband med oro  

Stark oro kan leda till stress, vilket aktiverar det sympatiska nervsystemet i syfte att 

förhöja kroppens beredskap och reaktionsförmåga vid en hotande situation. De 

fysiologiska effekterna av stress kan medföra både positiva och negativa 

konsekvenser i samband med anestesi och kirurgi (Holm & Hansen, 2000). Kroppen 

svarar bland annat med förhöjd hjärtfrekvens, blodtryck och temperatur samt ökad 

svettning (Hovind, 2012, Pritchard, 2009, Holm & Hansen, 2000). Mag- och 

tarmmotoriken dämpas vilket ökar risken för ventrikelretention och postoperativt 

illamående. Läkningsprocessen kan försämras på grund av att den katabola fasen 

utökas, samtidigt som ett nedsatt immunförsvar leder till risk för infektion. 

Vasokonstriktion till följd av stress kan göra det svårare att sätta intravenösa infarter 

(Moerman, van Dam, Muller & Oosting, 1996). Patientens svar på medicinering kan 

också förändras, till exempel genom att behöva högre doser av läkemedel för sedering 

eller ett ökat behov av smärtlindring (Hovind, 2012, Moerman et al., 1996, Pritchard, 

2009, Akinsulore, Owojuyigbe, Faponle & Fatoye, 2015). Oroliga patienter kan 

reagera annorlunda på anestesi jämfört med lugna patienter, Dessa potentiella 

negativa effekter är ytterligare ett skäl till att ta patienters oro och stress i beaktande. 

Att mäta patienters preoperativa oro  

Oro kan mätas med någon av följande tre kvantitativa skalor.  

Den Visuella Analoga Skalan (VAS) och det snarlika instrumentet Numeric Rating 

Scale (NRS) är endimensionella skalor, där ena sidan av instrumentet är numrerat från 

0-10. Den andra sidan har ett fält där ena änden är markerat med ”ingen smärta” och 

andra änden ”värsta tänkbara smärta”. VAS-skalan används för att göra en subjektiv 

upplevelse lättare att bedöma objektivt av sjukvårdspersonal, och har använts till att 

gradera till exempel smärta, oro och illamående (Redke, 2000). Det har i tidigare 

forskning fastställts att ett VAS värde av 45mm korrelerar med ett värde av 44 poäng 

på State-Trait Anxiety Inventory (STAI) skalan och ska ge en bra indikering av hög 

preoperativ oro (Kindler, Harms, Amsler, Ihde-Scholl & Scheidegger, 2000). 
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STAI är ett instrument som mäter ångestnivå och ångestbenägenhet 

(Statsvetenskapliga Institutionen, 2010). Det består av ett frågeformulär med 40 

frågor som kartlägger både det aktuella ångesttillståndet (state anxiety) och 

ångestbenägenhet (trait anxiety) (Egidius, 2008).  Spielberger beskriver att ”state 

anxiety” är ett övergående känslomässigt tillstånd, medan ”trait anxiety” mer 

beskriver en personlighet, där en individ har en benägenhet att ofta uppleva oro, eller 

”state anxiety” (Barlow, 2004). Utifrån bruksmanualen (Spielberger, Gorsuch, 

Lushene, Vagg & Jacobs, 1983) så är ett medianvärde av 35 poäng ansett som 

normalt för vuxna. Nivån för vad som definierar hög preoperativ oro, eller signifikant 

oro, är över 46 poäng. 

Det finns sedan flera år tillbaka ytterligare ett välkänt bedömningsformulär 

som används för att gradera nivå av preoperativ oro och behovet av information, 

kallat Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS). Det består 

av sex frågor där patienterna ska gradera sin oro mellan ett till fem, där siffran ett står 

för ingen oro och siffran fem för extrem oro. Moerman et al. (1996) forskade kring 

hur väl APAIS korrelerade med STAI-State, eftersom det ansågs vara den mest 

aktuella metoden och en gyllene standard för att mäta oro. Utifrån STAI’s gränsvärde 

av 46 poäng kunde APAIS poängsättning jämföras, i ett försök att validera 

frågeformuläret och även hitta ett gränsvärde för vad som anses vara hög preoperativ 

oro. Utifrån deras resultat så har en summa av elva poäng eller mer blivit antaget som 

ett gränsvärde för hög nivå av oro i APAIS (Moerman et al., 1996). Formuläret har 

översatts till flera olika språk, bland annat engelska, japanska och tyska, med goda 

resultat av användbarhet och validitet. 

Anestesisjuksköterskans roll 

Anestesisjuksköterskor ska sträva efter att inge förtroende och en känsla av trygghet 

hos patienten. Den etiska kod som ligger till grund för anestesisjuksköterskans arbete 

beskriver en skyldighet att vara uppmärksam och mottaglig för varje individs unika 

behov, med hänsyn för deras olika egenskaper och bakgrunder (Svensk Förening för 

Anestesi och Intensivvård, 2005). 

Preoperativ oro är en vanligt förekommande känsla och har studerats i 

decennier i flera länder. Nivån av oro varierar mellan individer, men kan leda till både 

fysiska och psykiska reaktioner vilket kan påverka patienten negativt i den 

perioperativa processen. Stark preoperativ oro och rädsla är både associerat med 

längre sjukhusvistelser och sämre återhämtning, liksom en högre intensitet av 
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postoperativ smärta (Clarke et al., 2013). Genom att öka förståelsen kring orsakerna 

bakom oro och predisponerande faktorer kan anestesisjuksköterskor bättre bemöta 

patienter och ge dem ett tryggt perioperativt omhändertagande.  

Syfte 

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att belysa vuxna patienters oro i 

samband med anestesi och elektiv kirurgi.  

Metod 

Design 

Studien är utförd som en integrativ litteraturstudie. Att kombinera resultatet från 

kvalitativa och kvantitativa artiklar gör att ett område kan beskrivas från olika 

synvinklar, och ge varierande typer av information (Forsberg & Wengström, 2008). 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inför sökningen av artiklar fastställdes följande kriterier. Inklusionskriterierna var 

vuxna patienter, alla former av anestesi, elektiv kirurgi, artiklar som var skrivna på 

engelska, svenska, norska eller danska, artiklar som studerade patienters upplevda oro 

i den perioperativa processen, artiklar som skildrade nivåer av preoperativ oro eller 

identifierade bakomliggande faktorer som orsaker till att patienterna upplevde sin oro, 

kvalitativa och kvantitativa studier och att artiklarna skulle ha hög- eller medelhög 

kvalitet. Exklusionskriterierna var barn, cancer eller palliationskirurgi, akuta ingrepp, 

patienter med kognitiva nedsättningar eller demens, samt interventionsstudier som till 

exempel studerat samband mellan patienters behov av information och hur det har 

påverkat deras upplevda oro. En studie (Caumo, Schmidt, Schneider, Bergmann, 

Iwamoto, Bandera & Ferreira, 2001) inkluderar patienter med cancer i anamnesen. 

Författaren valde att använda artikeln och dess resultat ändå eftersom patienterna inte 

genomgick cancer- eller palliationskirurgi i den aktuella studien.  

MeSH-termer och Litteratursökning  

Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och PsycINFO och 

kompletterades med manuella sökningar. Genom att identifiera ordet oro som MeSH-

term ”anxiety” användes det som huvudsakligt sökord. Med hjälp av flera 

påbyggnationer och ordkombinationer kunde både kvantitativa och kvalitativa artiklar 
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hittas. Sökningen presenteras i Bilaga 2. Även om ordet oro gav ett bra sökresultat så 

upptäcktes det att ordet stress använts av en del författare för att beskriva den 

preoperativa situationen för patienter. Därför gjordes ytterligare sökningar, med 

samma påbyggnationer och ordkombinationer som för ordet ”anxiety”, men resultatet 

av dessa sökningar gav inget resultat som passade studiens inklusionskriterier och har 

därför inte heller redovisats i bilaga 2. De påbyggnationer som användes var anxiety, 

preoperative, patient, anesthesia, psychology, fear, general anesthesia, experience och 

elective surgeries. Sökningarna gav initialt väldigt spridda resultat, och gjordes både 

med och utan filter, i ett försök att minimera risken för att artiklar exkluderades av 

misstag. De filter som användes var att studien var publicerad inom de fem senaste 

åren, att den var utförd på människor, inkluderade både män och kvinnor över nitton 

år och att studien var skriven på engelska och/eller svenska. Efterhand som författaren 

arbetade med litteratursökningen desto bättre blev sökningsprocessen. 

De artiklar vars titlar och abstrakt uppfyllde inklusionskriterierna samlades till 

ett första urval. Därefter lästes samtliga artiklar i fulltext, och om den fortsatt 

uppfyllde inklusionskriterierna så sparades den som ett andra urval. Det resulterade i 

sammanlagt tretton vetenskapliga artiklar.  

När författaren hade samlat sitt slutliga material gjordes även manuella 

sökningar utifrån deras referenslistor. Om en artikel inte kunde återhämtas i fulltext i 

databaserna sökte författaren efter titeln i tidskrifter.  

Kvalitetsgranskning 

Samtliga inkluderade artiklar är granskade enligt SBU’s riktlinjer.  De kvantitativa 

har bedömts enligt SBU’s mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, 

2015).  I en artikel rådde oklarhet kring bortfallet, och författaren kontaktade därför 

Paraskevi Mavridou, en av författarna i studien Mavridou et al. (2013), via e-mail och 

fick ett tillfredsställande svar. Den kvalitativa artikeln bedömdes med hjälp av SBU’s 

mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. 

Analys  

Denna studie har sammanställt tretton artiklar. De bearbetades på samma sätt, genom 

att alla artiklar lästes i fulltext ett flertal gånger och kvalitetsgranskats, i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008). Därefter lyftes all fakta som relaterade till studiens 

syfte ur som enskilda meningar och översattes till svenska. De enskilda meningarna 

markerades med olika färger, beroende på vilket område meningen berörde, för att 

underlätta sammanställningen av resultatet. Till exempel så markerades all fakta som 
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berörde oro relaterat till kön med en färg, de delar som berörde oro relaterat till 

information markerades med en annan färg, och så vidare. Efter flera genomläsningar 

framkom vad författaren väljer att benämna kategorier, dit all fakta placerades under. 

Dessa kategorier var följande; 1. Riskfaktorer för preoperativ oro, 2. Källor till 

preoperativ oro, 3. Förekomst av preoperativ oro, och 4. Icke-modifierbara 

riskfaktorer till preoperativ oro.   

Etiska överväganden 

De inkluderade artiklarna har fått sina studier granskade och godkända av etiska 

kommittéer, och patienterna har gett sitt medgivande till att medverka i studierna. 

Författaren anser att inga studier har utförts med syfte av ekonomisk vinst eller blivit 

påverkade av intressekonflikter. Likaså har författaren varit oberoende och utan 

ekonomisk vinst vid hanterandet av dessa artiklar och sammanställningen av deras 

resultat. 

Resultat  

Nedanstående schematiska bild visar hur riskfaktorer (både icke-modifierbara och 

modifierbara), tillsammans med olika källor till oro påverkar den slutliga upplevelsen 

och förekomsten av preoperativ oro hos en patient.  

 

     Riskfaktorer     
 

 

             

 

   

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Individuell förekomst av preoperativ oro 
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exempel kön och tidigare erfarenhet av kirurgi och anestesi (Caumo et al., 2001, 

Jawaid et al., 2006, Matthias & Samarasekera, 2011, Yilmaz et al., 2011, Pokharel et 

al., 2010, Kindler et al., 2000, Mavridou et al., 2012, Jafar & Khan, 2009). Oron har 

bedömts utifrån diverse tidigare validerade frågeformulär. De tre vanligaste 

mätmetoderna som förekom bland de inkluderade artiklarna var Visuell Analog Skala 

(VAS), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) och The Amsterdam Preoperative 

Anxiety and Information Scale (APAIS).  Sju artiklar använde sig av VAS-skalan och 

ett snarlikt instrument Numeric Rating Scale (NRS) (Caumo et al., 2001, Rosén, 

Svensson och Nilsson, 2008, Jawaid et al., 2007, Matthias och Samarasekera, 2012, 

Kindler et al., 2000, Jafar & Khan, 2009, Ebirim & Tobin, 2010).  STAI användes i 

tre av de inkluderade artiklarna (Caumo et al., 2001, Kindler et al., 2000, Jafar & 

Khan, 2009). Två studier använde APAIS (Pokharel et al., 2010, Matthias & 

Samarasekera, 2012). 

Riskfaktorer för preoperativ oro 

Icke-modifierbara riskfaktorer för patienters preoperativa oro 

Bland de tolv kvantitativa artiklarna har förekomsten av preoperativ oro jämförts 

mellan män och kvinnor, och i elva av dessa har kvinnorna haft en högre frekvens 

(Caumo et al., 2001, Jafar & Khan, 2009, Kindler et al., 2000, Jawaid et al., 2007, 

Matthias & Samarasekera, 2011, Mavridou et al., 2012, Mitchell, 2012, Moerman et 

al., 1996, Pokharel et al., 2010, Rosén et al., 2008, Yilmaz et al., 2011). Det fanns 

däremot ingen signifikant skillnad mellan männen och kvinnorna i Ebirim och Tobin 

(2010) studie, vilket skiljer sig från fynd i Mavridou et al. (2012) studie som 

fastställde att patienternas kön hade mest signifikant korrelation till rädsla och oro. 

Caumo et al. (2001) konstaterade att kvinnligt kön var en tydlig faktor associerat med 

hög risk för preoperativ ”state-anxiety”, eller tillfällig oro. Resultatet visade att 20,3% 

av kvinnorna respektive 3,7% av männen hade hög preoperativ oro. 

Forskningen från Jafar och Khan (2009) visade att 73% av kvinnorna, 

respektive 42% av männen, upplevde en signifikant nivå av preoperativ oro. 

Patienterna i Pokharel et al. (2010) studie fick skatta sin oro vid tre tillfällen; på 

avdelningen, i operationsentrén och inne på operationssalen. Antal kvinnor och män 

som hade skattat hög preoperativ oro under dessa tillfällen var följande; 11 kvinnor vs 

3 män på avdelningen. Sjutton kvinnor vs 11 män i operationsentrén och 15 kvinnor 

vs 4 män inne på operationssalen. 
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Kvinnligt kön har som tidigare nämnts varit den mest tydliga predisponerande 

faktorn. Utöver det så har ålderns betydelse studerats med tvetydiga resultat. Enligt 

Yilmaz et al. (2011) fanns det ingen korrelation mellan patientens ålder och oro, 

vilket också stöds av Moerman et al. (1996) och Mavridou et al. (2013). Däremot såg 

Jafar och Khan (2009) att förekomsten av oro hade direkt korrelation till patientens 

ålder, och att orosnivån minskade i takt med stigande ålder. Likaså i Pokharel et al 

(2010) forskning, där patienter som var 30 år eller yngre var predisponerade för att ha 

en högre nivå av oro vilket också stöds av fynd i Kindler et al. (2000). 

Den brasilianska studien utförd av Caumo et al. (2001) använde sig av 

sammanlagt fem validerade enkäter, tillsammans med patienternas demografiska 

information och klassificering enligt American Society of Anesthesiologists (ASA) 

(SFAI, 2005). Syftet var att undersöka sambandet mellan predisponerande faktorer 

och patienternas preoperativa oro. Resultatet visade på flertalet riskfaktorer. Det var 

följande; cancer i anamnesen, mindre psykiatriska störningar, depressiva symtom och 

en negativ framtidsperception, trait-anxiety, moderat till intensiv preoperativ smärta, 

rökning i anamnesen, medium kirurgi, kvinnligt kön, utbildningsnivå och ASA-klass 

III.  

 

Modifierbara riskfaktorer för patienters preoperativa oro  

Modifierbara riskfaktorer i denna studie är till exempel information, ålder och tidigare 

erfarenhet av anestesi eller kirurgi. En aspekt som studerats bland de inkluderade 

artiklarna var behovet och betydelsen av preoperativ information, och dess inverkan 

på patienternas oro. Femtiosex procent av patienterna i Jawaid et al. (2007) studie 

berättade att deras oro hade kunnat minskas om de hade fått detaljerad information 

om ingreppet och anestesi. 95,5% av patienterna i Mavridou et al. (2012) studie 

önskade att personligen få träffa anestesiologen innan operationen. Ett liknande fynd 

gjordes i den Sri Lankanska studien av Matthias och Samarasekera (2012). De 

konstaterade att ett besök från anestesiologen reducerade patienternas anestesi-

relaterade oro och ångestnivå. Det upptäcktes en hög positiv korrelation mellan 

informationsbehovet och nivån av patienternas oro och ångest, med andra ord; att ju 

högre informationsbehovet är desto mer orolig var personen. Samma fynd hade gjorts 

flera år tidigare, i Moerman et al. (1996) forskning. Pokharel et al. (2010) ville 

undersöka variationen av oro och informationsbehovet vid tre tillfällen; när 

patienterna vistades på avdelningen, i operationsvänthallen och inne på 

operationssalen. Resultatet visade att det fanns en signifikant succesiv minskning av 
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behovet av information när patienterna förflyttades från avdelningen till 

operationsvänthallen, och vidare in till operationssalen. De såg även att faktorer som 

generell anestesi, patienter yngre än trettio år, fler än tolv års utbildning och ingen 

tidigare erfarenhet av kirurgi korrelerade med ett ökat behov av information. Den 

tredje största orsaken till oro bland patienterna i Ebirim och Tobin (2010) studie var 

att inte få tillräckligt med information från vårdgivarna.  I Kindler et al. (2000) studie 

sågs ett tydligt samband mellan nivån av oro och patienternas informationsbehov. De 

patienter som sökte mycket information hade också en hög nivå av preoperativ oro. 

Ett så kallat ”preoperative anaesthesia clinic visit” beskrevs att ha inverkat positivt på 

patienterna, genom att dämpa deras oro i Jafar och Khan (2009) studie. Att vara 

välinformerad sågs vara en av flera faktorer som hade positiv effekt på patienterna 

och deras oro (Rosén et al., 2008). Behovet eller betydelsen av information varken 

studerades eller diskuterades i Yilmaz et al. (2011) eller Susleck et al. (2007). 

Sambandet mellan tidigare erfarenhet av anestesi/kirurgi och den upplevda oron har 

ofta utforskats. En upplevelse av en situation ger en individ tillförsel av 

förstahandsinformation, och redovisas därför under denna kategori. I Ebirim och 

Tobin (2010) studie hade patienterna med en tidigare erfarenhet av kirurgi en positiv 

effekt på oron. Utav de 68 patienterna som hade en tidigare erfarenhet upplevde 

endast 17 patienter hög preoperativ oro, jämfört med att nästan hälften av patienterna 

utan erfarenhet hade en hög nivå av oro. Det fanns även ett tydligt samband i Jafar 

och Khan (2009) studie. Sjuttiosju procent av de utan erfarenhet jämfört med 26% av 

de med tidigare erfarenhet hade en hög nivå av oro. De beskrev även att patienter som 

hade blivit opererade åtminstone en gång tidigare hade skattat låga nivåer av sin oro. 

Caumo et al. (2001) forskning visade också samband mellan en tidigare erfarenhet 

och lägre risk för preoperativ state-anixety, vilket också stöds av fynd i Mavridou et 

al. (2013). Däremot fanns det inget signifikant samband i Jawaid et al. (2007) 

forskning,  

Källor till preoperativ oro 

I sex av de kvantitativa artiklarna (Ebirim & Tobin, 2010, Jawaid et al., 2007, Kindler 

et al., 2000, Mavridou et al., 2013, Mitchell, 2013, Rosén et al., 2008) beskrevs 

specifika källor till patienternas preoperativa oro. De är presenterade i följande figur 

utan inbördes rangordning. För att tydliggöra förekomsten har författaren formulerat 

tre kategorier; Låg förekomst (0-19%), Medel förekomst (20-49%) och Hög 

förekomst (50-100%).  Procenttalet står för hur stor andel av studiens population som 
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angett sig vara oroliga för just den källan. I Kindler et al. (2000) studie hade 

författarna inte publicerat det procentuella talet, utan valt att rangordna källorna från 

ett till tio, där ett var den mest förekommande källan till oro, och tio den minst 

orosframkallande.  Stjärnan (*) betyder att källan till oro inte har studerats i studien. 

 

Källor till oro 

Ebirim 

och Tobin 

(2010) 

Kindler 

et al. 

(2000) 

Mitchell 

(2013) 

Rosén et 

al. (2008)  

Mavridou 

et al. 

(2013) 

Jawaid et 

al. (2007) 

Uppskjuten 

operation 

Hög 

förekomst 

69,6% 

* * * * * 

Skadliga misstag 

begås under 

operationen 

Hög 

förekomst 

64% 

Nr.8 

Medel 

förekomst 

30% 

Medel 

förekomst 

20% 

* 

Hög 

förekomst 

87% 

Otillräcklig 

postoperativ 

tillsyn från 

vårdgivare 

Hög 

förekomst 

63,2% 

Nr.2 * * 

Medel 

förekomst 

46,2% 

* 

Att inte vakna 

efter operationen/ 

rädsla för anestesi 

Hög 

förekomst 

58,4%  

Nr.9 

Medel 

förekomst 

32% 

Låg 

förekomst 

15% 

Hög 

förekomst 

64,8% 

Hög 

förekomst 

53,4% 

Otillräcklig 

smärtstillning 

under operation 

Hög 

förekomst 

57,6% 

* * * * * 

Postoperativ 

smärta 

Hög 

förekomst 

56,8% 

Nr.4  

Medel 

förekomst 

35% 

Låg 

förekomst 

13% 

Hög 

förekomst 

84% 

Hög 

förekomst 

78,8% 

Postoperativt 

illamående/ 

kräkning 

Låg 

förekomst 

8% 

Nr.6 

Låg 

förekomst 

12% 

Låg 

förekomst 

13% 

Hög 

förekomst 

60,2% 

* 

Väntan inför 

operation 
* Nr.1 

Hög 

förekomst 

57% 

Medel 

förekomst 

44% 

* 

Hög 

förekomst 

53,9% 

Resultatet av 

operationen 

Hög 

förekomst 

53,6% 

Nr.3 

Medel 

förekomst 

28% 

Medel 

förekomst 

20% 

* 

Hög 

förekomst 

82,4% 

Nålstick/ dränage * * * * 

Hög 

förekomst 

59,5% 

Medel 

förekomst 

41,1% 

Otillräcklig 

övervakning av 

anestesiolog  

* Nr.2 * * 

Hög 

förekomst 

51,5% 

* 
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Källor till oro 

Ebirim 

och Tobin 

(2010) 

Kindler 

et al. 

(2000) 

Mitchell 

(2013) 

Rosén et 

al. (2008)  

Mavridou 

et al. 

(2013) 

Jawaid et 

al. (2007) 

Långvarig 

postoperativ 

trötthet 

* Nr.5 * * 

Medel 

förekomst 

48% 

* 

Ekonomisk 

förlust/ 

sjukskrivning pga 

sjukhusvistelse 

Medel 

förekomst 

34,4% 

* 

Låg 

förekomst 

8% 

* * 

Hög 

förekomst 

65,8% 

Att blotta 

kropp/sig själv 

under operation 

Medel 

förekomst 

24,8% 

Nr.7 * * 

Låg 

förekomst 

18,8% 

* 

Främmande 

miljö/ situation 

Medel 

förekomst 

24,8% 

* 

Medel 

förekomst 

31% 

* * 

Hög 

förekomst 

50,8% 

Komplikationer 

från anestetiska 

läkemedel 

Medel 

förekomst 

23,2% 

* * 

Låg 

förekomst 

15% 

Medel 

förekomst 

33,5% 

* 

Dofter och ljud på 

sjukhuset 

Låg 

förekomst 

19,2% 

* * * * * 

Att inte ha råd att 

betala 

sjukhusräkning 

Låg 

förekomst 

17,6% 

* * * * * 

Blodtransfusion 

Låg 

förekomst 

11,4% 

* * * * 

Medel 

förekomst 

46,6% 

Oro för familjen * * 

Låg 

förekomst 

12% 

* * 

Hög 

förekomst 

89,6% 

Awareness   Nr.10 * 

Låg 

förekomst 

15% 

Medel 

förekomst 

42,8% 

Medel 

förekomst 

38,3% 

Rädsla för fysiskt 

handikapp till 

följd av operation 

* * * * * 

Hög 

förekomst 

75,1% 

Att vara fastande * * * * * 

Hög 

förekomst 

50,3% 

* : Källan var inte studerad i den aktuella studien. 

Figur 1. Källor till oro 

Källor till preoperativ oro har även studerats i Susleck et al.’s (2007) 

kvalitativa studie. Att mista kontroll var ett betydande problem hos deltagarna, och 
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beskrevs som en känsla av hjälplöshet, som att vara ett barn och att mista kontroll 

över sin kropp. Temat ”kontroll” återkom i flera sammanhang, både som en känsla av 

att deltagarna hade mist kontroll över sig själva, men även att de hade överlämnat sin 

kontroll till vårdgivare eller en högre makt.  

I en Pakistansk studie utförd av Jawaid et al. (2007) var däremot oro för 

familjen den vanligaste faktorn bakom patienternas preoperativa oro (89,6% av 193 

patienter). Fyndet är ovanligt i jämförelse mot de tolv andra artiklarna, som till 

exempel i Mitchell (2013) studie där endast 12% av 674 deltagare var oroliga för 

familjen. De tre efterkommande faktorerna i Jawaid et al. (2007) var oro för 

komplikationer (87%), för hur resultatet av ingreppet skulle bli (82,4%) och för 

postoperativ smärta (78,8%).  

Utav de 400 patienter som ingick i Mavridou et al.’s studie uttryckte alla 

någon form av rädsla, där den mest frekventa angivna orsaken handlade om 

postoperativ smärta (84% av studiens population). Att inte vakna upp efter kirurgi 

(64,8%), postoperativt illamående (60,2%), nålstick och dränage (59,5%) och att 

anestesiologen inte skulle övervaka tillräckligt under operationen (51,5%) var de 

efterföljande orsakerna.  

Den mest förekommande orsaken till patienternas preoperativ oro i Ebirim och 

Tobin (2010) studie var att få sin operation uppskjuten. Detta upplevdes av nästan 

70% av patienterna och är unikt i jämförelse med de övriga inkluderade studierna, 

eftersom det varken har studerats eller nämnts i deras resultat. Över hälften av den 

totala populationen i Ebirim och Tobin (2010) var dessutom rädda för att det skulle 

ske misstag eller begås fel under operationen som kunde leda till skador, och att de 

inte skulle få tillräckligt med hjälp (attention) från vårdpersonalen. Samtliga patienter 

hade blivit tillfrågade om de hade ytterligare orosmoment utöver de som var angivna i 

frågeformuläret. Elva av de femton som svarade ja hade beskrivit att de var oroliga 

för att bli transporterade på en bår från avdelningen till operationssalen ”som en död 

person”, istället för att få tillåtas gå själva. 

Enligt Mitchell (2013) och Kindler et al. (2000) var själva väntan inför 

operation den mest orosframkallande aspekten. Det var även en vanlig källa till oro i 

Jawaid et al., (2007) och Rosén et al., (2008). Enligt Mitchell (2013) var tanken på 

eventuell smärta, anestesin, okända orsaker och själva operationen orosframkallande 

moment.  Detta resultat speglas även i forskningen av Matthias och Samarasekera 

(2012), med tillägg att det även fanns en tydlig oro för awareness under anestesin.  
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Rädsla för det okända, för illamående och rädsla för att dö (fear for one’s life) var de 

tre mest framträdande kategorierna i Kindler et al. (2000) studie. Som kontrast var 

rädsla för postoperativt illamående eller kräkningar det som patienterna var minst 

oroliga för i Ebirim och Tobin (2010). 

Förekomst av preoperativ oro 

Förekomsten av hög preoperativ oro hos patienter, eller vad flera studier benämner 

som signifikant nivå av oro, var uträknat i sju av de kvantitativa artiklarna. Som lägst 

var det uppmätt till 25% av 685 deltagare i Kindler et al. (2000) och som högst till 

82,4 % av 674 deltagare (Mitchell, 2012). För att få fram detta numeriska tal hade 

samtliga studier fastställt en nivå för vad som klassificerades som hög preoperativ oro 

och beräknat hur stor procentandel av patienterna som det berört. 

Kindler et al. (2000) använde sig av STAI och VAS skalan för att bedöma 

patienternas preoperativa oro. Utifrån bruksmanualen gällande STAI (Spielberger et 

al., 1983) så är ett medianvärde av 35 poäng ansett som normal nivå av oro för vuxna. 

Nivån för vad som sedan definierar hög preoperativ oro är över 45 poäng. Detta 

gränsvärde applicerades därför i Kindler et al. (2000) studie, och utifrån det hade 25% 

av patienterna en hög nivå av oro. Utifrån samma gränsvärde uppmättes det att 32% 

av Moerman et al. (1996) studiepopulation hade en hög nivå av preoperativ oro. 

VAS skalan var det enda mätinstrumentet i Ebirim och Tobin (2010). Det har i 

tidigare forskning fastställts att ett VAS värde av 45mm korrelerar med ett värde av 

44 poäng på STAI skalan (Kindler et al., 2000) och ska ge en bra indikering av hög 

preoperativ oro. I Ebirim och Tobin (2010) studie hade 34,4% av patienterna markerat 

över 45mm på VAS skalan. 

Rosén et al. (2008) hade använt sig av ett formulär där patienterna ombads 

kryssa i om de kände sig lugna eller om de inte kände sig lugna. Femtiosju procent av 

studiens population hade svarat att de inte kände sig lugna.  

Sextiotvå procent av patienterna i Jafar och Khan (2009) hade hög preoperativ oro, 

grundat på att deras svar gav över 44 poäng på STAI frågeformuläret och över 50mm 

på VAS skalan.  

Frågeformuläret APAIS användes i Matthias och Samarasekera (2012). Med 

utgångspunkt i tidigare forskning har ett resultat på över elva poäng i APAIS setts 

som ett passande värde för att identifiera oroliga patienter. I Matthias och 

Samarasekera (2012) var det 76,7% av patienterna som hade över elva poäng. 
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Mavridou et al. (2013) hade formulerat enkäter med frågor som utöver frågor om 

patienternas demografiska information även gällde oro och rädsla kring anestesi. 

Åttioen procent av de 400 patienterna som deltog hade svarat att de kände sig oroliga 

över anestesin.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna integrativa litteraturstudie består huvudsakligen av kvantitativa artiklar. Trots 

extensiv sökning i databaser och via manuella sökningar har författaren endast 

identifierat en kvalitativ studie som innefattats av inklusionskriterierna.  Kvantitativ 

fakta kan ge en något ensidig eller statisk syn på känslor, som till exempel preoperativ 

oro, men är ett mätbart sätt att förklara och tyda människors upplevelser. Att använda 

sig av en kombination av både kvalitativa och kvantitativa artiklar har en tydlig fördel 

inom omvårdnadsforskning genom att ge en allsidig bild, och därför anser författaren 

att en integrativ litteraturstudie var lämplig som metod. Ambitionen var att enbart 

använda artiklar publicerade inom de senaste fem till tio åren, i syfte att söka efter den 

nyaste forskningen. Men på grund av otillräcklig mängd data blev även äldre artiklar 

inkluderade. Trots att studierna genomförts för många år sedan så är resultaten både 

aktuella och användbara. Det kan ha skett förändringar i till exempel 

operationstekniker och val av anestesimetoder eller anestesiläkemedel under de 

senaste decennierna, men den perioperativa processen som patienten utsätts för 

framkallar fortsatt känslor och reaktioner som är intressanta att analysera, oavsett 

årtal. 

Studien har några potentiella svagheter. Genom att författaren endast använt 

artiklar tillgängliga på engelska kan användbara studier skrivna på andra språk blivit 

uteslutna. Det finns även en risk att artiklar som har studerat preoperativ oro inte har 

använt sig av de specifika orden som oro/anxiety, preoperativ/preoperative eller 

anestesi/anesthesia, generell anestesi/general anesthesia eller stress, vilket gör den 

otillgänglig vid sökningar i databaserna.  

En annan möjlig svaghet i denna litteraturstudie är att artiklar som studerat ett 

specifikt ingrepp, till exempel oro inför tandkirurgi, inte har inkluderats. Deras 

resultat ansågs för snävt då det data gällde en specifik population, vilket hade varit 

svårtillämpat i en studie vars syfte är att spegla en bredare patientgrupp med 

varierande faktorer som till exempel kön, ålder och ingrepp. 
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Som vid all översättning mellan olika språk är det viktigt att bibehålla innehåll 

och fakta intakt i resultatet, med så lite egen tolkning som möjligt. Då större delen av 

resultatet är av kvantitativ art anses risken för tolkningsbias vara låg i denna studie. 

En del frågor i mallen för kvalitetsgranskning av artiklarna var icke-tillämpbara, 

eftersom de aktuella studierna hade utförts på endast en patientgrupp. Granskningen 

och poängsättningen har därför blivit något modifierad, men författaren har bedömt 

att detta inte bör påverka kvaliteten eller reliabiliteten av resultatet. 

Resultatdiskussion 

I denna integrativa litteraturstudie var syftet att belysa vuxna patienters oro, i 

samband med anestesi och elektiv kirurgi. Att belysa ett område handlar om att 

åskådliggöra ett ämne, och denna studie hade som avsikt att ge en internationell och 

generell bild av patienters preoperativa oro. Med resultatet från tretton vetenskapliga 

artiklar som grund, har det tydligt illustrerats att den preoperativa situationen skapar 

oro hos patienter. Visserligen i varierande nivå och med ett flertal bakomliggande 

orsaker, men det förekommer världen över hos män och kvinnor i alla åldrar. 

I bearbetningen av resultatet framkom kategorier, dit all fakta kunde sorteras, i 

ett försök att strukturera presentationen av data. Resultaten visade att kvinnor 

upplever en högre nivå av oro och har en ökad förekomst av oro jämfört med män. 

Förekomsten av patienters preoperativa oro varierar kraftigt i de olika studierna, och 

det finns samband mellan patienternas oro och deras informationsbehov eller tidigare 

erfarenhet av anestesi eller kirurgi.  

En svårighet med att sammanställa en enhetlig och generell bild av preoperativ 

oro med tretton internationella studier var bland annat att de var utformade med olika 

mätmetoder, studerades vid olika tidpunkter under patientens perioperativa process, 

och resultaten kan därför inte jämföras mot varandra. Det fanns däremot ett flertal 

liknelser och gemensamma drag mellan studierna.  

Resultatet visade att kvinnor uttryckte mer oro än män, och orsaken bakom 

den ökade förekomsten av hög preoperativ oro hos kvinnor berördes i Mavridou et al. 

(2013). Det föreslogs att män inte kunde uttrycka sina rädslor, eller erkänna svagheter 

och sårbarhet lika enkelt som kvinnor på grund av sociala normer. I Mitchell (2013) 

studie sågs resultatet från både männen och kvinnorna vara negativt skeva, vilket 

tyder på att de hade underskattat sin nivå av oro. Utifrån det resultatet föreslogs en 

teori om att kvinnor kan ha svarat mer sanningsenligt om sin oro jämfört med män i 

andra studier, vilket då ger en bild av att kvinnor har en ökad förekomst av oro. Inom 
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den moderna populärkulturen finns en uppfattning om att kvinnor är mer 

känslosamma, och att de uttrycker känslor i mer omfattande utsträckning än vad män 

gör (Lewis och Haviland, 1993). De beskriver en teori, utformad av Deaux och Major 

(1987), om att det kan finnas könsstereotypa föreställningar om hur kvinnor och män 

bör bete sig, och att denna föreställning kan påverka hur vi slutligen beter oss i olika 

situationer. Det finns dock inget enkelt sätt att beskriva eller förklara skillnaden 

mellan män och kvinnor, oavsett vilken aspekt som studeras. Det som däremot kan 

bevisas är att känslomässiga reaktioner inte enbart influeras av könet utan även av 

faktorer som den befintliga situationen, individens ålder och kultur (Lewis och 

Haviland, 1993). 

Att mäta preoperativ oro kan bevisligen göras på ett flertal kvantitativa sätt, 

med både mätinstrument och frågeformulär, men resultaten ger oftast inte enbart ett 

svar på hur oroliga patienterna är inför en specifik del, som till exempel anestesi. De 

inkluderade studierna har forskat kring preoperativ oro, vilket för en individ även kan 

innefatta till exempel oro för familjen, postoperativ smärta eller illamående. Utifrån 

resultatet finns det inget enkelt sätt att presentera oron för enbart anestesi, eftersom 

det samtidigt har studerats många källor till oro i den perioperativa processen. Det är 

dessutom svårt att skilja på hur dessa källor kan ha påverkat eller haft samband med 

varandra. Det kan finnas en vinst i att använda validerade formulär som VAS eller 

APAPIS i syfte att enbart undersöka hur patienter upplever oron inför anestesin, för 

att öka förståelsen ytterligare. 

Korrelationen mellan information och preoperativ oro har studerats både 

direkt och indirekt i elva av de kvantitativa artiklar som är inkluderade. Yilmaz et al. 

(2011) är hade inte studerat detta samband. Resultatet visade att det fanns en tydlig 

efterfrågan och ett behov av att få information, samt en önskan om att få prata med 

anestesiologen (Jawaid et al., 2007, Mavridou et al., 2013, Matthias & Samarasekera, 

2012, Jafar & Khan, 2009, Kindler et al., 2000). Att säkerställa att både patienten och 

dess närstående är informerade är en grundläggande skyldighet inom vården, där 

anestesisjuksköterskor spelar en viktig roll (SFAI, 2005). Mängden och innehållet bör 

alltid individualiseras till varje patient, både för att skapa en känsla av trygghet och 

för att underlätta deras förmåga att hantera situationen och oron (Hovind, 2012, 

Akinsulore et al., 2015). Moerman et al. (1996) diskuterade behovet av information 

på ett intressant sätt. Oroliga patienter kan som tidigare nämnts bli hjälpta av att få 

mer information och stöd från vårdpersonal. Samtidigt så är det viktigt att veta att 

utförlig och detaljerad information inte alltid är hjälpsamt för patienten, och kan i 
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vissa fall även öka oron. Det finns två olika copingstil som ofta används när det talas 

om informationsbehov och oro. De kallas för ”blunters” och ”monitors”, och syftar på 

hur en individ hanterar en hotande situation. Begreppen utformades av Miller och 

Mangan (1983), där ”monitors” beskrivs som informationssökare och att ”blunters” 

undviker information. ”Blunters” kan till exempel bli oroliga av att få för mycket 

information, medan ”monitors” blir oroliga av att inte få den mängd information som 

de vill ha (Moerman et al. 1996). Mängden information ska inte överstiga patientens 

förmåga att hantera eller förstå den (Hovind, 2012, Akinsulore et al., 2015, Moerman 

et al. 1996). Ett individuellt samtal mellan vårdpersonal och patient ska helst ske i en 

lugn miljö, med tillräckligt avsatt tid så att det finns utrymme för patienten att ställa 

frågor och få tala fritt. Att visa respekt och att använda sig av ett begripligt språk är 

minst lika viktigt (Hovind, 2012). Preoperativa samtal och psykologisk förberedelse 

bör alltid erbjudas patienter för att reducera eventuell oro och rädslor (Akinsulore, et 

al., 2015).  

 En annan aspekt som också har studerats är huruvida tidigare erfarenhet av 

anestesi och kirurgi påverkar förekomsten och nivån av oro. En tidigare erfarenhet 

kan jämföras med förstahandsinformation eftersom patienten både har vistats i miljön, 

träffat vårdpersonal, befunnit sig i ”patientrollen”, genomgått någon form av anestesi 

och har erfarenhet av ett postoperativt förlopp, även om den planerade operationen 

kan komma att skilja sig från den föregående. Det som då blir intressant är att se att 

tidigare erfarenhet inte alltid har haft en positiv effekt på patienternas oro. Det kan 

grunda sig i att den tidigare erfarenheten har varit präglad av obehag eller varit en 

dålig upplevelse.  

 Förekomsten av preoperativ oro har varierat i dessa internationella studier. Det 

finns en kulturell aspekt som kan vara intressant att titta närmare på. Trots våra 

liknelser som människor kan våra kulturer, religioner och normer leda till att vi 

upplever situationer annorlunda. På så vis även påverka vår upplevelse av oro och 

källorna till den. I den Pakistanska studien av Jawaid et al. (2007) diskuterades ett 

specifikt fall där en patient hade graderat sin nivå av oro till noll, och förklarat att som 

muslim hade den all sin tilltro till Gud, och hade därmed ingen oro för varken anestesi 

eller kirurgi. Som muslim ses framtiden vila i Allahs händer, och kan inte påverkas av 

människor. Religion kan ha positiva effekter på patienters upplevelse av hälsa 

respektive sjukdom genom att det bidrar till en känsla av säkerhet och trygghet, och 

kan även underlätta hanteringen av till exempel kroniska sjukdomar (Hanssen, 2007).  

I Jawaid et al. (2007) studie hade oro för familjen varit den främsta orsaken till 
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preoperativ oro, vilket är intressant eftersom det skiljer sig väldigt från de övriga 

studierna. Författarna beskrev att familjen har en central och viktig roll i den 

Pakistanska kulturen, vilket stöds av Hanssen (2007) som även beskriver att 

traditionella muslimer ofta har ett stort och ömsesidigt beroende av varandra inom 

familjen. Vår uppfattning om hälsa, sjukdom, symtom och vårt sjukdomsbeteende är 

färgade av vår kultur, religion, uppfostran, ålder, utbildning, ekonomi och 

arbetsvillkor, men minst lika mycket av hur vi är som enskilda individer. Som 

sjukvårdspersonal är det viktigt att beakta den kulturella variationen i vårt samhälle 

och se förbi det vi själva anser vara en självklarhet, i syfte att hitta en lösning som 

bättrar samspelet mellan vårdarbetaren och patienten (Hanssen, 2007). 

Slutsats 

Resultatet i denna integrativa studie visade att preoperativ oro är en vanligt 

förekommande känsla hos patienter men att källorna till oron varierar. Det finns en 

tydlig ökad förekomst av preoperativ oro hos kvinnor jämfört med män, 

informationsbehovet är ofta sammankopplat till nivån av oro, och det finns 

motsägelsefulla fynd gällande sambandet mellan oro och tidigare erfarenhet av 

anestesi. 

Ali, Altun, Oguz, Ilhan, Demircan & Koltka (2014) menar att rädsla för det 

okända är vanligt förekommande. Många patienter upplever den perioperativa miljön 

som oförutsägbar och har svårt att veta hur situationen ska hanteras. Resultatet av 

denna litteraturstudie visar att oron kan bero på flera faktorer, både fysiska och 

psykiska, och nivån är många gånger relaterat till patientens förmåga att anpassa sig 

till miljön och omständigheterna (Hovind, 2012). Enligt Holm och Hansen (2000) och 

Ali et al. (2014) kan patienter som planeras för elektiva ingrepp uppleva en högre 

grad av ångest och menar att det är av stor betydelse att evaluera patienters nivå av 

oro inför kirurgi. Anestesisjuksköterskans engagemang, stöd och hjälp har inte bara 

effekter på en individs befintliga situation. Det kan även förebygga och underlätta för 

patientens framtida möten i vården. Både genom att ha gett den en positiv erfarenhet 

av anestesi och kirurgi, men även genom att erbjuda individuellt anpassad information 

så att patienten återfår en känsla av förståelse och kontroll över situationen. 

 Anestesisjuksköterskans omvårdnadsinsatser är värdefulla och kan lyftas och 

förbättras genom ständig utveckling och vidareutbildning. Som ett förslag till framtida 

forskning så vore det därför intressant att studera vad patienter upplever som mest 
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hjälpsamt då oron väl föreligger, och att utföra fler kvalitativa undersökningar för att 

få en större och djupare förståelse kring patienternas upplevelser. 
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kvalitet 

1. ”Risk factors 

for preoperative 

anxiety in adults” 

 

Caumo W et al. 

2001. 

 

Brasilien 

Att identifiera och 

kvantifiera 

effekten/sambandet 

mellan riskfaktorer 

och preoperativ oro 

hos vuxna. 

 

Datainsamling mellan 

aug 1998 – sept 1999. 
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Depression Rating 
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method.  

P-värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 
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Bortfall ej 

beskrivet. 
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Generell el lokal 
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Hjärnskada, mental 

utvecklings-

störning, om ej 

pratade 

portugisiska, svårt 

att lyda 

uppmaningar, fått 

premedicinering. 

Ögon- och 

hjärtkirurgi. 

 

 

 

 

Faktorer som hade 

tydligt samband med 

ökad risk för 

preoperativ oro: 

Cancer i anamnesen, 

rökning, 

psyk.diagnoser, 

negativ framtids-

uppfattning, 

moderata/intensiva 

depressiva symtom., 

ängslig personlighet, 

moderat/intensiv 

smärta, medium 

kirurgi, kvinnor. 

ASA III, utbildning 

>12 år. 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie. 

 

Hög kvalitet. 
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2. ”The 

Perianesthesia 

Experience From 

the Patient’s 

Perspective” 

Susleck D 

et al. 2007. 

 

USA 

 

 

 

 

Att studera 

patienternas 

upplevelse av att 

genomgå generell 

anestesi. 

Patienternas 

erfarenheter. 

 

Narrativ intervju: 

beskriv din 

upplevelse i 

samband med 

genomgången 

operation i generell 

anestesi. 

 

Pollio’s interpretive 

framework. 

 

Fenomenologisk metod 

– beskrivning av 

upplevelser och 

sinnesintryck; 

 

Intervjun utgick från en 

enda fråga: 

”Please describe specific 

experiences that stand 

out for you before, 

during and after your 

surgery.” 

 

 

Analys av 

fenomen 

(upplevelse) – 

fenomenologisk 

analys, 

beskrivning och 

gruppering av 

specifika 

fenomen. 

Deltagare : 5 män 

och 5 kvinnor. 

Icke slumpmässigt 

urval 

(snöbollsurval). 

Inklusionskrit: 

>18 år 

Engelsktalande 

Patienterna hade 

genomgått olika 

typer av kirurgi i 

generell anestesi 

och återhämtat sig. 

Mediantid sedan de 

blev opererade var 
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Kvalitativ 

fenomeno-

logisk studie. 

 

Hög kvalitet. 

 

 

3. ”Calm or Not 

Calm: The 

Question of 

Anxiety in the 

Perianesthesia 

Patient” 

 

Rosén S et al. 

2008. 
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Syfte : att 

undersöka om pat. 

upplever 

preoperativ oro 

inför elektiv 

dagkirurgi. 

Klargöra 

bidragande 

faktorer. 

Datainsamling maj – 

dec 2005. 

 

Deltagare fyllde i enkät 

gällande oro, 

uppskattade grad av 

oroskänsla med hjälp av 

NRS (Visual Numeric 

Rating Scale). 

Alla informerats och 

samtyckt att delta. 

Chi-square test 

with Yates' 

correlation. 

 

Mann-Whitney 

U-test. 

 

P-värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

 

163 deltagare. 

2 bortfall pga de ej 

besvarat frågor. 

Inklusionskrit: 

Ålder: ≥ 17 år, 

elektiv kirurgi, 

ASA klass 1-II, 

läsa och tala 

svenska. 

Ingen premed. 

57% upplever oro 

inför operation. 

65% av dessa var 

kvinnor. 

 

Tidigare erfarenhet 

av kirurgi gav 

mindre oro, jmf med 

utan erfarenhet 

(90%). 

 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie. 

 

Hög kvalitet. 
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4. ”Preoperative 

anxiety before 

elective surgery” 

 

Jawaid M et al. 

2007. 

 

Pakistan 

 

 

Undersöka nivå av 

preoperativ oro hos 

patienter som 

väntar på elektiv 

kirurgi, samt 

identifiera olika 

faktorer som 

påverkar denna 

nivå. 

Datainsamling okt 2005 

- jan 2006. 

 

Demografisk info. 

Graderade ångestnivå 

med (VAS). Den ena 

enkäten syftade till oro 

gällande kirurgi, den 

andra till anestesi. 

Pat. skulle välja faktorer 

som påverkade deras 

oro. 

Alla gett samtyckte att 

delta. 

Paired och 

unpaired student’s 

t-test. 

 

193 deltagare. 

(109 män och 84 

kvinnor). 

Bortfall ej 

beskrivet. 

Inklusionskrit: 

Ålder > 18 år, 

elektiv kirurgi, 

generell el spinal 

anestesi, ASA klass 
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Mer oro för ingrepp 

jmf med anestesi. 

Fler kvinnor oroliga 

än män.  

Mer oro för generell 

anestesi jmf med 

spinal. 
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komplikationer, 

resultat av operation, 

postop smärta. 

ingreppet 

56% : info om 

anestesi/ingreppet 

skulle lindra oro. 

Kvantitativ 

studie. 

 

Hög kvalitet. 

 

 

5. ”Preoperative 
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surgical patients 

– experience of a 

single unit” 

 

Matthias A T et 
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av preoperativ oro 
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faktorer som bidrar 
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studie. 
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anxiety in 

surgical 

inpatients” 

 

Yilmaz M et al. 

2011 

 

Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

Målet med studien 

var att fastställa 
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operationens 
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deras sociala stöd) 
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Anxiety Specific to 

Surgery Questionnaire 
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Multidimensional Scale 

of Perceived Social 

Support (MSPSS) 

Intervjuades dagen 
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surgery”.  

Chi-square test. 
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Student’s t-test. 

Logistic 

Regression 

Analysis 
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korrelationen 
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signifikant. 

500 patienter 
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2665 planerade 
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mellan mars-aug 

2008. 

Inklusionskrit: 

18-65 år. 

Medgivande 

patienter. 

Patienter som 

skulle opereras 

dagen efter att de 

blev utvalda till 
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Generell anestesi. 

Kvinnor, patienter 

med lägre 

utbildningsnivå och 

pat som bodde 
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signifikant högre 
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”Moderate surgery” 

hade högre nivå av 
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korrelation. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

studie. 

 

Hög kvalitet. 
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2011 
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Fastställa 
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operationssalen. 
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oral premedicinering 
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Pearson chi-
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statistiskt 

signifikant. 
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struken operation 
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Inklusionskrit: 
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Elektiv kirurgi. 

 

 

Kvantitativ 

prospektiv 
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studie. 

 

Hög kvalitet. 
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lokal och generell 

anestesi.  

8. ”Anaesthesia 

type, gender and 

anxiety” 

Mitchell M. 2013 

Storbritannien 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

ev. påverkan av 

kön och typ av 

anestesi på 

patienternas oro 

inför elektiv 

kirurgi. 

Forskaren utvecklade 

enkät (en del av material 

från en större studie 

användes) med hjälp av 

litteratur och andra 

studier. Alla deltagare 

fick info och har gett 

samtycke. 

 

Bekvämlighetsurval. 

 

Enkäter skulle tas hem, 

fyllas i inom 24-48 

timmar. 

 

 

 

Analysmetod 

beskrivs inte i 

artikeln. 

674 patienter 

deltog i 

undersökningen på 

op.dagen,  

minst 18 år gamla, 

engelsktalande, 

inget livshotande, 

ingen anamnes av 

kronisk psykisk el 

fysisk ohälsa. 

Ingen ögonkirirgi. 

82% upplevde oro. 

Generell anestesi var 

mer oroväckande 

jmf med lokal 

anestesi.  

Kvinnor var mer 

oroliga än män. 

Kvantitativ 

studie. 

 

Medelkvalitet. 
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9. ”The Visual 

Analog Scale 

Allows Effective 

Measurement of 

Preoperative 

Anxiety and 

Detection of 

Patients’ 

Anesthetic 

Concerns” 

 

Kindler C et al. 

2000. 

 

Schweiz 

Syfte: jämför olika 

metoder att mäta 

preoperativ oro, 

identifiera 

predisponerande 

faktorer för hög 

nivå av ångest, och 

beskriva 

preoperativ oro. 

 

VAS. 

STAI. 

Demografisk info, 

frågor med gradering på 

VAS-skalan samt STAI.  

Några frågor handlade 

om hur nöjd patienten 

var med sin preoperativa 

omvårdnad, samt hur de 

upplevde sin 

anestesiolog. 

Fylldes i kvällen innan 

op. 

Varimax metod. 

Student’s t-test. 

Cronbach’s alpha. 

734 valda 

deltagare. 

49 bortfall. 

Inklusionskrit: 

ASA klass I-IV. 

Exklusionskrit:  

<18 år. 

Oförmåga att läsa 

eller tala tyska. 

Känd psykisk 

ohälsa (t.ex. 

depression). 

Oro (rädsla) för det 

okända, oro för att 

må dåligt (postop 

illamående, mm) 

samt oro för sitt liv. 

 

VAS är en enkel och 

användbar metod. 

 

Pat. ålder, typ av 

kirurgi eller tidigare 

erfarenhet av 

anestesi korrelerar 

inte med preop. oro. 

Kvantitativ 

icke-

randomiserad 

tvärsnitts-

studie. 

 

Hög kvalitet. 

10. ”Patient’s 

anxiety and fear 

of anesthesia: 

effect of gender, 

age, education, 

and previous 

experience of 

anesthesia. A 

survey of 400 

patients” 

 

Mavridou P et al. 

2012. 

 

Grekland 

Att få insikt i 

patienters 

preoperativa 

rädslor, och att 

studera huruvida 

rädslan/oron 

influeras av 

patientens kön, 

ålder, 

utbildningsnivå 

eller tidigare 

erfarenhet av 

anestesi. 

En pilotstudie 

genomfördes för att 

säkerställa att enkäten 

var förståelig och lätt att 

använda. Patienterna 

intervjuades efteråt för 

att se om enkäten hade 

missat viktiga aspekter.  

 

Alla frågor i enkäten 

kunde besvaras med 

”Yes, I am afraid of” 

eller ”No, I am not 

afraid of”. 

Enkäten delades ut på 

X2 analys 

(studera 

förhållandet 

mellan 

demografisk info 

och svar på 

enkäten). 

P-värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

430 konsekutivt 

valda deltagare. 

30 bortfall. 

Inklusionskrit: 

Elektiv kirurgi, ej 

livshotande, 

generell anestesi. 

Exklusionskrit: 

<18 år, 

ofullständiga 

enkäter, 

kommunikations-

problem, psyk. 

diagnoser i 

anamnes, om de 

95% ville träffa 

anestesiologen inför 

operationen. 81% 

hade hög preoperativ 

oro. 

Kön hade störst 

korrelation till oro, 

kvinnor är mer 

oroliga än män. 

63% hade pratat om 

sina rädslor med 

någon, oftast 

anhöriga.  

Kvantitativ 

studie. 

 

Hög kvalitet. 
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12. ”Frequency Syftet med studien Datainsamling 1/4 2005 Chi square test. 300 deltagare. 62% upplevde hög Kvantitativ 

 

 

 

 

 

 

 

operationsdagen. 

Patienterna fick fylla i 

formuläret själva, utan 

inverkan/stöd från 

personal. 

inte talade 

Grekiska och pat. 

som inte kunde 

fylla i enkäten på 

egen hand.  

11. ”Factors 

responsible for 

pre-operative 

anxiety in 

elective surgical 

patients at a 

university 

teaching hospital: 

A pilot study.” 

 

Ebirim L & Tobin 

M. 2010. 

 

Nigeria 

 

 

Syftet med studien 

var att identifiera 

faktorer som 

orsakar preoperativ 

oro hos patienter, 

undersöka 

prevalens och nivå 

av oro samt hur det 

kan reduceras. 

Pilotstudie. 

Datainsamling aug 2010 

– jan 2011. 

 

Studien bestod av frågor 

kring patienternas 

demografiska 

information samt 16 

frågor gällande oro som 

skulle graderas enligt 

VAS-skalan. 

 

Enkäterna delades ut av 

en anestesiolog. 

Deltagarna ombads 

besvara enkäten på 

eftermiddagen, dagen 

innan operation, vilket 

var innan de blivit 

bedömda av en 

anestesiolog. 

Chi-square test. 

 

P-värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

 

125 deltagare. 

Bortfall diskuteras 

ej.  

Inklusionskrit: 

15-80 år, ASA 

klass I-II, elektiv 

kirurgi. 

Exklusionskrit: 

Feber, psykisk 

ohälsa, 

ångestdämpande 

behandling, 

thoraxkirurgi, 

cancerkirurgi, 

omfattande 

tarmresektion. 

 

 

 

90,4% upplevde ett 

eller fler 

orosmoment. 

Störst orsak till 

preop.oro var att 

operationen skulle 

bli uppskjuten 

(69,6%). Därefter 

rädsla för att op 

skulle medföra skada 

(64%). Tredje orsak 

var oro att inte få 

nödvändig/tillräcklig 

uppmärksamhet från 

personal (63,2%). 

Rädsla att inte vakna 

efter operationen 

kom på fjärde plats 

(58,4%). 

Minst oroliga över 

postop illamående. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

(pilotstudie). 

 

Hög kvalitet. 
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of preoperative 

anxiety in 

Pakistani surgical 

patients.” 

 

Jafar MF & 

Khan FA. 2009. 

 

Pakistan 

 

 

 

 

var att mäta 

förekomsten av 

preoperativ oro 

inför elektiv kirurgi 

bland den 

Pakistanska 

befolkningen.  

De ville även 

korrelera VAS-

skalan mot STAI 

formuläret för att 

se om resultaten 

överensstämmer.  

– 30/4 2006. 

 

Demografisk data, S-

STAI, VAS. 

Fylldes i kvällen innan 

operation. Pat gett 

skriftligt samtyckte att 

delta. Fick 10 min att 

fylla i enkäterna.  

One way analysis 

of variance 

(ANOVA). 

Pearson test of 

correlation and 

linear regression 

graph. 

Receiver 

operating 

characteristic 

curve (ROC 

curve). 

P-värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

Bekvämlighets-

urval. 

Inklusionskrit: 

Vuxna (16-80 år), 

ASA-klass I-II, 

elektiv kirurgi. 

Exklusionskrit: 

Psyk. ohälsa, 

ångestdämpande 

behandling, pat. 

som inte förstod 

engelska eller urdu, 

thoraxkirurgi, 

större kärlkirurgi, 

cancerkirurgi, 

utbredd 

tarmresektion. 

preoperativ oro. 

 

Kvinnligt kön, yngre 

ålder, högre 

utbildningsnivå hade 

positiv korrelation 

till preoperativ oro.  

Tidigare erfarenhet 

och ett besök till den 

”preoperativa 

anestesikliniken” 

gör pat mindre 

oroliga. 

VAS korrelerade väl 

med STAI. 

tvärsnitts-

studie.  

 

Hög kvalitet. 

13. ”The 

Amsterdam 

Preoperative 

Anxiety and 

Information 

Scale.” 

 

Moerman N et al. 

1996. 

 

Nederländerna 

 

Syfte: bedöma 

preoperativ nivå av 

oro och 

informationsbehov. 

APAIS utvecklades 

av samma 

författare. Denna 

studie verifierade 

validitet av enkät. 

Resultat jämfördes 

mot STAI.  

Datainsamling tre 

månader. 

 

Demografisk info, 

APAIS, STAI. 

 

Enkät delades ut efter 

att pat. träffat 

anestesiolog. 

De sista 200 patienterna 

fyllde i både APAIS 

och STAI och fick 

ANOVA. 

Students’ t-test. 

Cronbach’s alpha. 

P-värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

 

322 konsekutivt 

valda patienter. 2 

bortfall, ville ej 

medverka. 

Inklusionskrit: 

Vuxna (18-87 år). 

Exklusionskrit: 

Pat. som inte talade 

Holländska. 

Inget signifikant 

samband mellan 

ålder, typ av 

operation och oro. 

80% positivt 

inställda till 

information. 

Kvantitativ 

studie. 

 

Hög kvalitet. 
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notera operationens 

utsträckning (minor, 

intermediate eller 

major). 
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Bilaga 2 Sökschema 
 
 
DATABAS DATUM SÖKORD FILTER ANTAL 

TRÄFFAR 
150128 

ANTAL 
TRÄFFAR 
150810 

URVAL 1 URVAL 2 VALDA ARTIKLAR 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesthesia inga 55.463 57.610 / / 0 

         

Pubmed  
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesthesia inom 5 år 14.096 14.799 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesthesia inom 5 år, människor 10.186 10.298 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesthesia 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska 8.759 8.934 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesthesia 
AND fear inga 685 709 3 1 Mavridou 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesthesia 
AND fear 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska 128 129 2 1 Mavridou 
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Pubmed 
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND anxiety inom 5 år 802 863 9 4 

Mitchell, Mavridou, Matthias, 
Pokharel 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND anxiety inom 5 år, människor 509 589 se ovan se ovan se ovan 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND anxiety 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska 512 519 se ovan se ovan se ovan 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND 
psychology 
OR anxiety inga 166.631 175.070 / / 0 

         

Pubmed  
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND anxiety 
AND patient inga 2.738 2.855 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety inga 815 831 8 2 Pokharel, Caumo 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska 61 64 3 1 Pokharel 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND inga 162.902 171.151 / / 0 
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psychology 
OR anxiety 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety 
AND 
preoperative inga 188 190 5 1 Pokharel 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety 
OR fear inga 58.339 58.355 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety 
OR fear 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska 9.601 9.607 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety 
OR fear 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska, >19 år, 
män, kvinnor  5.780 5.781 / / 0 

         

Pubmed  
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety 
OR fear AND 
preoperative 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska, >19 år, 
män, kvinnor 36 95 4 2 Mavridou, Pokharel 
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Pubmed 
150128 & 
150810 

preoperative 
AND anxiety inga 2.336 2.389 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

preoperative 
AND anxiety 

inom 5 år, människor, 
engelska, svenska, <19 år, 
män, kvinnor 324 327 7 4 

Mavridou, Matthias, Yilmaz, 
Pokharel 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

anxiety AND 
psychology inga 84.108 89.055 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

preoperative 
anxiety  inga 2.267 2.389 / / 0 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

preoperative 
anxiety 
experience inga 259 274 10 6 

Mavridou, Matthias, Jafar, 
Rosén, Jawaid, Caumo 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

preoperative 
anxiety adults 
incidence inga 248 272 10 5 

Mavridou, Matthias, Pokharel, 
Jafar, Caumo 

         

Pubmed 
150128 & 
150810 

patient 
anxiety 
elective 
surgeries inga 145 259 9 6 

Matthias, Yilmaz, Mitchell, 
Pokharel, Rosén, Caumo 

         

Psycinfo 
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesthesia inga 2.824 2.934 / / 
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Psycinfo 
150128 & 
150810 

patient* AND 
anesteshia 
AND fear inga 88 89 0 0 

 

         

Psycinfo 
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND anxiety inga 439 459 0 0 

 

         

Psycinfo 
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND 
psychology 
OR anxiety inga 185.947 191.948 / / 

 

         

Psycinfo 
150128 & 
150810 

anesthesia 
AND anxiety 
AND patient inga 297 310 1 0 

 

         

Psycinfo 
150128 & 
150810 

"general 
anesthesia" 
AND anxiety inga 56 58 2 0 

 

         

Psycinfo 
150128 & 
150810 

preoperative 
AND anxiety inga 515 532 5 1 Yilmaz 

 


