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Sammanfattning    
 
 
Många patienter upplever oro inför anestesi och kirurgiska ingrepp. Detta har negativa 
effekter även på den postoperativa vården. Dagligen träffar anestesisjuksköterskor 
patienter inför anestesi och gör preoperativa bedömningar. Då forskning tydligt visar på 
hög grad av oro hos patienter känns det viktigt att granska och belysa detta. Syftet var 
att granska och sammanfatta forskningsresultat som belyser patienters oro inför 
anestesi.  
 
Detta examensarbete är en integrativ litteraturstudie. Forskning visar att olika 
interventioner har effekt på patienters oro, både farmakologiska och icke-
farmakologiska. Att patienten får tydlig information kring ingrepp och anestesi samt 
träffar anestesisjuksköterska i god tid innan ingreppet har positiv påverkan på patienters 
oro. Andra interventioner såsom musikterapi, akupressur och reflexologi har också 
positiv påverkan på oro. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Anxiety, preoperative, anaesthesia, patients, information. 
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INLEDNING 
 
Alla anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning träffar patienter preoperativt och 

gör enskilda bedömningar av patienter. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) märkt att patienter som ska genomgå anestesi och kirurgiska ingrepp ofta 

upplever oro inför vad som ska ske. Då oro hos patienter även får negativa effekter 

postoperativt känns det viktigt att belysa vad som triggar oro och vad som kan göras för 

att mildra oron. 

 
 
BAKGRUND 
År 2015 genomfördes 777 757 kirurgiska ingrepp i Sverige. Data är beräknat på 

åldrarna 15–85+ år samt båda könen (Socialstyrelsen, 2017). I Västra Götalands Län 

genomfördes 122 510 kirurgiska ingrepp under samma år. Samtidigt visar rapporter från 

Stockholm att antalet ingrepp kommer att öka framöver (Brismar, 2006). Det beror dels 

på att befolkningen i landet ökar samt att fler ingrepp kan göras på äldre och yngre 

patienter på grund av den tekniska och medicinska utvecklingen som gör detta 

genomförbart. Bengtsson, Johansson och Englund (2016) påvisade i en intervjustudie 

att anestesisjuksköterskor ofta upplevde tidsbrist. De måste utnyttja tiden maximalt 

vilket innebär att när en patient är sövd och opereras förbereder de redan för nästa 

patient genom att inhämta information från journaler. Sjuksköterskorna upplevde också 

ofta att de hade svårt att argumentera för sitt behov av mera tid men att det upplevdes 

som lättare för de med längre erfarenhet.  

 

Anestesisjuksköterskans professionella utveckling sett över tid 
 
Anestesisjuksköterska är en spetskompetens som bygger på områdena omvårdnad och 

anestesiologi. Anestesisjuksköterskan har stor kunskap i att kunna agera i både akuta 

och väl planerade lägen. Sjuksköterskerollen inom anestesi har förändrats i takt med den 

medicinska och teknologiska utvecklingen. Själva anestesins utveckling har gått i 

rasande fart sedan den första droppen etern på mask användes år 1842 och fram till 

dagens metoder med framförallt intravenös anestesi. Historiskt sett fanns det ingen 
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teknisk övervakning på patienterna som genomgick kirurgiska ingrepp och anestesi, 

utan sjuksköterskan fick manuellt känna på pulsen, ta manuella blodtryck och titta på 

pupillerna. De första anestesisjuksköterskorna i Sverige utbildades på 1950-talet. 

Utbildningen har sen dess genomgått ett antal reformer fram tills den dag yrket blev en 

specialistsjuksköterskeutbildning år 2001 som omfattar 60 högskolepoäng. Idag ställs 

höga krav på anestesisjuksköterskan med många moment som ska kunna hanteras; både 

farmakologiskt, teknologiskt och psykologiskt. Dessutom hamnar 

anestesisjuksköterskan ofta i akuta situationer som de ska kunna hantera (Gran Bruun, 

2013, ss. 27–29). Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (www.aniva.se) har 

utformat en kompetensbeskrivning där det beskrivs hur anestesisjuksköterskor arbetar 

självständigt med omvårdnaden av patienter i generell och lokal anestesi i en miljö som 

är högteknologisk. Anestesisjuksköterskan har stora kunskaper i teknik, omvårdnad, 

etik, lagar och pedagogik. Vidare beskrivs att anestesisjuksköterskan ska inge lugn och 

trygghet hos patienten utifrån varje enskild patients behov. Det ingår även i 

anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter att undervisa och informera patienter och dess 

närstående. I samråd med anestesiolog planerar och utför anestesisjuksköterskan 

generell anestesi på både elektiva och akuta ingrepp.  En annan viktig uppgift är att 

etablera fri luftväg och ventilera patienten under anestesin.  

 

Patienters oro inför anestesi och kirurgiska ingrepp 
 
Det skulle kunna uppfattas som att anestesisjuksköterskor inte har intresse av att prata 

med patienter eftersom att deras patientgrupp oftast är nedsövda. Tvärtom ställs det 

höga krav på sjuksköterskan för att kunna möta patienters oro inför narkos. Det krävs att 

anestesisjuksköterskan har både empati, förmåga att lyssna samt kan avsätta den tid som 

behövs för att möta patientens oro. Numera ges sällan premedicinering i form av 

lugnande, men ibland är det ändå nödvändigt för patientens bästa (Lundberg, 2016, ss. 

174–175). Bengtsson et al. (2016) genomförde en intervjustudie där det framkom att 

yngre patienter upplevde oro över att avlida under operationen och att inte ha kontroll 

över situationen. Många av patienterna kunde inte riktigt identifiera vad deras oro 

berodde på utan menade att de kände obehag inför hela situationen. Många patienter 

upplevde även att oron ökade om den förutbestämda anestesimetoden blev ändrad då det 

http://www.aniva.se/


 3 

var dags för själva ingreppet. Därför är det viktigt att teamet försöker hålla sig till den 

bestämda planen så långt det är möjligt. Mavridou, Dimitriou, Manataki, Arnaoutoglou 

och Papadopoulos (2013) visade i en enkätstudie att 81 % av de tillfrågade (n=400) var 

oroliga inför anestesi. Huvudorsakerna till oro var postoperativ smärta och illamående, 

att inte vakna efter kirurgin samt för dränage och nålstick. Jawaid, Mushtaq, Mukhtar 

och Khan (2007) visade i en intervjustudie i Pakistan att patienter främst var oroliga för 

familjen, oro över komplikationer och för postoperativ smärta.  

 

Patienters behov av stöd  
 
Bengtsson et al. (2016) intervjuade anestesisjuksköterskor och fann att dessa upplevde 

det lättare att bemöta oroliga patienter ju mer erfarenhet de hade. Det framkom även att 

mer erfarenhet gjorde det lättare att upptäcka oro hos patienter då patienter i vissa fall 

kan maskera sin oro. Detta kunde ta sig uttryck som att patienten pratade oavbrutet, var 

svåra att nå, hade ett fult språk samt försökte dölja sin oro genom att uppträda lugnt. 

Vissa av de intervjuade sjuksköterskorna gav gärna sedering/lugnande till oroliga 

patienter medan andra hellre försökte hjälpa patienten med sin professionella hållning. 

Lindwall och von Post (2008, ss. 88–90) beskriver vikten av ett bra bemötande inför 

kirurgiska ingrepp och att sjuksköterskor ser och bemöter patienten. Inför ett kirurgiskt 

ingrepp är patienter i behov av bekräftelse, förståelse och att anestesisjuksköterskan 

lyssnar till dem. Den perioperativa vårdteorin går ut på att både operations- och 

anestesisjuksköterskan möter patienten på vårdavdelningen dagen innan operation 

(Lindwall & von Post, 2008, s. 102). Även Valeberg (2013, s. 321) beskriver att om 

sjuksköterskan har möjlighet att bedöma patienten preoperativt i god tid innan 

operationsdagen så finns det möjlighet att möta patienten på ett mer avslappnat sätt. I en 

svensk intervjustudie publicerad 2008 (Westerling & Bergbom) beskrivs att ett bra 

preoperativt möte stärker patientens upplevelse av det kirurgiska ingreppet. Det 

framgick att de som fått besök av anestesi- och operationssjuksköterskor dagen innan 

och fått information kände sig mer delaktiga och inte bara kände sig som ett ting som 

personalen kunde göra vad de vill med. Det preoperativa mötet dagen innan gjorde även 

att patienterna kände sig lugnare och kunde sova bättre inför ingreppet och därmed 

slappna av lättare. Detta ledde i sin tur till att anestesin blev mer komplikationsfri. I en 
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enkätstudie riktad till patienter på en dagkirurgisk enhet i England framkom det att de 

som fick generell anestesi var mer oroliga än de som fick regional anestesi (Mitchell, 

2013). Deltagare som fick generell anestesi visade sig också ha ett större behov av 

information än de som fick regional anestesi. I en annan enkätstudie som genomfördes i 

Norge påvisades att 96 % (n = 119) av de som fick regional anestesi kände sig mindre 

oroliga då de fick kontinuerlig information kring ingreppet. Av patienterna upplevde 55 

% att de kunde ställa frågor under själva ingreppet och detta gjorde dem också mindre 

oroliga (Haugen, Eide, Olsen, Haukeland, Remme & Wahl, 2008).  

 

Vårdandets motiv  
 
Lindwall och von Post (2013) beskriver hur sjuksköterskan genom sin profession har 

modet att ta sin patient på allvar, att axla patientens bördor, ta ansvar för patienten samt 

att skydda patienten. En professionell sjuksköterska har både viljan och modet att bry 

sig och ta hand om en annan människa som inte tillhör den egna familjen. Inom den 

perioperativa kontexten framträder patientens lidande som en rädsla inför det som känns 

främmande, att vakna upp under kirurgiskt ingrepp, att inte vakna upp alls efteråt och att 

inte ha kontroll över sin kropp. Även Bailey (2010) redovisar i en systematisk review att 

patienter upplever att ett stundande kirurgiskt ingrepp innebär en känsla av att inte ha 

kontroll, en förändrad kropp och rädsla för postoperativ smärta.  

 

Anestesisjuksköterskans arbete innebär även att vara advokat åt patienter och att hålla 

deras liv i sina händer (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2014). Det innebär att 

anestesisjuksköterskan beskyddar patienten genom att inge tillit, behandla patienten 

med respekt och försvara patientens rättigheter. Att vara patientens advokat innebär 

också att skydda patienten från skada och att se efter patienten under anestesin 

(Sundqvist, Holmefur, Nilsson & Anderzén Carlsson, 2016). Mycket oro och ångest 

inför operation kan leda till att patienten behöver utökad postoperativ behandling med 

ökad förekomst av smärtstillande och/eller antiemetika. Komplikationer kan tillstöta 

vilket leder till längre sjukhusvistelse än vad undersökningen eller operationen 

egentligen kräver (Jawaid et al. 2007). 
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PROBLEMFORMULERING 

 

De flesta patienter känner till att riskerna med narkos inte är stora men ändå är det för 

många ett stort orosmoment. Rädslor för att inte vakna upp efter narkos eller att vakna 

mitt i pågående operationen är vanliga. Många är också rädda för att de ska känna 

smärta under ingreppet. Om det konstateras att en patient har uttalad oro och/eller 

ångest är det viktigt att fånga upp detta i god tid för att kunna sätta in rätt insatser. Stress 

och oro hos patienten leder till negativ påverkan både på kort och på lång sikt. Därför är 

det viktigt att undersöka och granska vad anestesisjuksköterskor kan göra för att mildra 

patientens otrygghet och oro. 

 
 
SYFTE 
 
Syftet var att granska och sammanfatta forskningsresultat som belyser patienters oro 

inför anestesi och kirurgiska ingrepp samt vad anestesisjuksköterskan kan göra för att 

mildra oro.   

 

 
METOD 

Design  
 
Detta examensarbete är utförd som en integrativ litteraturstudie (Whittemore & Knafl, 

2005). Syftet med en sådan studie är att sammanställa resultat från tidigare forskning till 

ett mer lättöverskådligt resultat. Utifrån ett problem formuleras ett syfte och en 

sökstrategi utformas. I en integrativ litteraturstudie kan både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsresultat ingå. Tydliga inklusion- och exklusionskriterier formuleras. Av 

materialet som hittas i sökningarna granskas och analyseras studierna och författarna 

sammanställer ett så objektivt resultat som möjligt. Fördelen med integrativ 

litteraturstudie är att den sammanfattar ett stort forskningsmaterial och skapar evidens 

för sjuksköterskor som bedriver vård (Whittemore & Knafl, 2005; Hawker, Payne, Kerr, 
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Hardey & Powell, 2002). Nyckeln till den integrativa litteraturöversikten ligger i syftet 

och inte i storleken (Hawker et al., 2002).  

 

 
Figur 1. Flödesschema som beskriver processen vid denna integrativa litteraturstudie. 

 

Inför sökningen av material i olika databaserna såsom Cinahl, PubMed, Scopus, Web of 

Science så fastställdes följande inklusionskriterier: globala studier, studier skrivna på 

engelska, vuxna patienter, generell anestesi, lokal anestesi, män, kvinnor och studier 

gjorda senare än 2007. Kirurgiska, ortopediska, gynekologiska och urologiska ingrepp 

inkluderades. Exklusionskriterierna var barn, föräldrar, tandingrepp, studier gjorda 

tidigare än 2007, elektiva och akuta sectio. Litteratursökningen presenteras i Bilaga 1.  

 

När studier identifierats och som svarade an mot syftet avslutades sökningarna i de olika 

databaserna då vi ansåg att ett tillräckligt material fanns för att granska. Vid sökning i 

de olika databaserna dök samma studier upp igen och därmed ansåg vi att det fanns 

tillräckligt med material. Enligt Hawker et al. (2002) kan sökningarna avslutas då 

samma studier framkommer i sökningar eller då materialet anses bli för stort.  

 

Problemformulering 

Utformning av sökord 

Sökning i databaser  Utvärdera material  

Granskning av  
material 

Hitta gemensamma 
nämnare 

Analys och 
integrering av 

material  

Sammanställning av 
resultat  
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Kvalitetsgranskning och analys 
 
Studierna har lästs igenom av oss båda vid upprepade tillfällen, både individuellt och 

tillsammans. Alla studierna har granskats enligt Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP). De studier som svarade an mot syftet och som bedömdes relevanta efter 

granskning har behållits. Enligt Hawker et al. (2002) bedöms de utvalda studiernas 

kvalitet utefter tre steg; relevans, data extrahering och metodologisk stränghet 

(Appendix D se Hawker et al., 2002). Gemensamma nämnare identifierades i de olika 

studierna och kategorier framträdde. Därefter sammanfattas studierna till ett resultat 

(Whittemore & Knafl, 2005).  Totalt ingår 18 studier i denna litteraturstudie. Av dessa 

är fyra kvalitativa och 15 kvantitativa. Studierna har sitt ursprung i Sverige, Holland, 

Pakistan, Iran, USA, Norge, England, Israel, Taiwan, Kanada och Grekland.  

Kvalitetsgranskning och innehållsanalys presenteras i Bilaga 2. 

 

 

 

Etiska överväganden  
 

De resultat som framkommit i studierna har redovisats med sina för- och nackdelar. 

Samtliga deltagare i de inkluderade studierna har fått information både skriftligt och 

muntligt och medgivit sitt deltagande, det vill säga att samtliga studier har följt 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer (Codex, 2016). Några av de granskade artiklarna 

fick godkännande av en etisk kommitté i de fall detta krävdes. Studiernas etiska 

överväganden har även granskats enligt Hawker et al. (2002), se bilaga 3.   

 
 
RESULTAT 
 
När studierna granskats av författarna och vid upprepade tillfällen lästs igenom 

framträdde tre olika kategorier: patienters upplevelser av oro inför anestesi, att möta 

patienters oro med farmakologiska metoder samt att möta patienters oro med icke-

farmakologiska metoder.  
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Patienters upplevelser av oro inför anestesi 
 

Flera studier visade tydligt att över hälften av de patienter som ska genomgå generell 

eller lokal anestesi och någon form av kirurgiskt ingrepp var oroliga på operationsdagen 

(Mitchell, 2010; Mavridou et al., 2013; Haugen et al., 2008; Rosén et al., 2008). 

Kvinnor upplevde oftare än män oro inför anestesi och kirurgiska ingrepp (Rosén et al., 

2008; Haugen et al, 2009; Mavridou et al., 2012; Mitchell, 2013; Jawaid et al., 2007). 

Majoriteten av patienter som tidigare genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp 

upplevde mindre oro (Rosén, Svensson & Nilsson, 2008). Mavridou et al. (2013) 

redovisar resultat som beskriver motsatsen; att patienter som redan genomgått anestesi 

och kirurgiska ingrepp var lika oroliga som de utan tidigare upplevelse. Haugen et al. 

(2009) påvisade genom ett frågeformulär att patienterna inte upplevde någon ökning av 

stress då de såg kirurgiska instrument eller teknisk apparatur och många lade inte ens 

märke till dessa inne på operationssalen. Stressen hos patienterna ökade strax innan 

anestesin för att sedan sjunka efter induceringen. De flesta patienter var mer rädda för 

själva kirurgin än för anestesin (Jawaid et al., 2007).  

  

Patienters 
upplevelser av oro 

inför anestesi 

Att möta 
patienters oro med 

farmakologiska 
metoder 

Att möta 
patienters oro med 

icke-
farmakologiska 

metoder 
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Mitchell (2010) genomförde en enkätstudie där 85 % av de tillfrågade (n=460) upplevde 

oro på operationsdagen. I denna studie ingick både män och kvinnor i åldrarna 18 till 75 

år. Haugen et al. (2009) visade i en enkätstudie att 23 % var oroliga, 35 % var ganska 

lugna och 42 % kände sig helt lugna (n = 119). Oron mättes med hjälp av Hospital 

Anxiety Depression (HAD) vilket är ett formulär med 14 frågor som bedömer graden av 

oro. Rosén, Svensson och Nilsson genomförde en studie i Sverige där 161 patienter 

deltog och där uppgav 57 % att de inte kände sig lugna inför det kirurgiska ingreppet. 

Ingen av deltagarna fick någon ångestdämpande medicinering innan de besvarade 

frågorna. År 2013 genomförde Mitchell återigen en enkätstudie som visade att 82,4 % 

(n=674) var oroliga inför sitt ingrepp. För majoriteten startade oron allt från några dagar 

till några timmar innan ingreppet. 

 
Att behöva vänta på sin tur och att komma fram till dörren in till operationssalen var 

sådant som gjorde att oron ökade hos patienterna (Mitchell, 2010; Haugen et al., 2008; 

Gilmartin & Wright, 2008). Gilmartin och Wright (2008) påvisade att preoperativa 

patienter som väntade på sin tur kände sig upprörda, eländiga och övergivna. Även 

tankar på vad som kunde hända under ingreppet ökade oron, till exempel att vakna 

under ingreppet, att vara medvetslös, att inte vakna upp, att känna smärta eller att dö 

(Mitchell, 2010; Mavridou et al., 2013; Gilmartin & Wright, 2008). De som var mest 

oroliga över att vakna upp under pågående kirurgi var yngre patienter med låg 

utbildningsnivå (Mavridou et al., 2013). Känslor som att känna sig utsatt, sårbar och att 

behöva lita på någon annan gör att oron ökar (Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016).  

 
Att få information om anestesin och att träffa anestesisjuksköterska eller anestesiolog 

innan ingreppet upplevdes som lugnande av patienterna (Mitchell, 2010; Bengtsson et 

al., 2016). Att patienten får adekvat information, känner sig delaktig och värdefull 

upplevs som viktigt (Westerling & Bergbom, 2008). Att ha en lugn atmosfär, lugnande 

konversationer, öppenhjärtligt kroppsspråk och att ge patienten information verkar 

också ha en lugnande inverkan på oroliga patienter (Bengtsson et al. 2016).  

 

 

Att möta ångest och oro med farmakologiska metoder 
 



 10 

Bucx, Krijtenburg och Kox (2016) genomförde en enkätstudie på 79 olika sjukhus och 

med en svarsfrekvens på 84,9 %. De redovisade att 46,8 % av alla inneliggande samt 

patienter som behandlades inom dagkirurgisk vård fick någon form av sedering inför 

sitt kirurgiska ingrepp. Det framgår dock inte i studien hur många patienter som ingick, 

inte heller ålder och kön. Vanligaste läkemedlet var Midazolam och det gavs per oralt 

ungefär en timme innan ingreppet, men även Gabapentin i tablettform gavs. 

Forskargruppen påvisade att sedering inte hade någon effekt på patienternas oro. Clarke, 

Kirkham, Orser, Katznelson, Mitsakakis, Ko, Snyman, Ma och Katz (2013) fann via en 

RCT studie att Gabapentin reducerade oro (n = 44). Endast kvinnor var inkluderade i 

datainsamlingen och hälften av dem fick Gabapentin 1200 mg och hälften placebo. I 

denna studie gavs dock Gabapentin i högre dos. Förutom att oron minskade hos 

patienterna minskade även smärta men däremot ökade sederingsgraden. Detta är viktigt 

att ta i beaktande då den postoperativa vårdtiden kan förlängas. 

 

 

Att möta oro och ångest med icke-farmakologiska metoder 
 
Det finns icke-farmakologiska metoder att tillgå för att minska patienters stress. Studier 

påvisade att musik och akupressur reducerade oro hos den preoperativa patienten 

(Johnson, Raymond & Goss, 2012; Lee, Chao, Yiin, Chiang & Chao, 2011; Valiee, 

Bassampour, Nasrabadi, Pouresmaeil & Mehran, 2012). Det rapporteras även att de som 

fick lyssna på musik preoperativt krävde mindre smärtlindring postoperativt. Patienter 

som fick lyssna på musik preoperativt krävde också lägre doser av anestesimedel. 

Vidare beskriver Attias, Arnon, Bar’am, Matter, Somri och Schiff (2016) att olika 

sorters icke-farmakologiska metoder såsom akupunktur, reflexologi och andningsteknik 

har betydelse för att minska oro. West, Bittner och Ortiz (2014) genomförde en studie 

där spansktalande patienter fick se video med information på spanska inför anestesin. 

Där kunde också en minskning av oro noteras.  

 

 

DISKUSSION 
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Metoddiskussion  
 

Den integrativa litteraturstudiens ansats är att sammanfatta aktuell forskning och på så 

sätt ge en mer lättillgänglig information för personal inom hälso- och sjukvård 

(Whittemore & Knafl, 2005; Hawker et al. 2002). Fördelen med en integrativ studie är 

att all forskning som återfinns vid sökningar kan användas i ett resultat, så länge det 

svarar mot syftet och har en god kvalitet. Att ha både kvantitativa och kvalitativa studier 

med i en litteraturöversikt gör att kunskapsbasen blir bred med många infallsvinklar 

(Whittemore & Knafl, 2005). I många fall är personal inom hälso- och sjukvård inte 

bara intresserade av hur många patienter som upplever något utan också hur, det vill 

säga på vilket sätt patienters upplever situationer. Därför har författarna valt att göra en 

integrativ litteraturstudie. Utifrån ett problem har ett syfte utformats och därefter har 

sökningarna gjorts i olika databaser. Flera databaser användes i sökandet för att 

minimera riskerna att missa forskning som svarar mot syftet (Whittemore & Knafl, 

2005; Polit & Beck, 2016; Forsberg & Wengström, 2016). Databaser som användes i 

denna litteraturstudie var CINAHL, PubMED, Scopus och Web of Science. Utöver 

sökningar i nämnda databaser har även referenslistor lästs för att på det viset hitta 

passande litteratur till examensarbetet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) kan även 

andra sökvägar än databaser ingå i en litteraturöversikt. Det som påträffades via 

referenslistor var mest dubbletter, eller studier som inte svarade an mot vårt syfte.   

 

För att inte få med för gammal forskning så var en av inklusionskriterierna att 

litteraturen skulle vara publicerad tidigast 2007. Polit och Beck (2016) skriver att det är 

bra begränsa sig, upp till 15 år, men författarna till det aktuella examensarbetet valde 10 

år för att utvecklingen går fort och då känns 15 år som en lång tid.   

 

Enligt Coughlan, Cronin och Ryan (s. 62, 2013) är det klokt att vid en litteraturöversikt 

vara fokuserad på syftet när sökningar efter litteratur sker och vid genomläsning av den 

litteratur som påträffats. Genom de olika sökningarna hittades 36 studier (se bilaga 1). 

När dessa studier sedan lästes igenom i sin helhet fann författarna att många studier inte 

svarade mot syftet. Några studier behandlade hela den perioperativa perioden och där 

det var svårt att avgränsa vilken del forskningen handlade om och därmed exkluderas 
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de. Andra studier handlade bara om den intraoperativa delen och svarade därför inte mot 

syftet och togs bort. Några studier föll bort på grund av dålig kvalitet. Till resultatet 

användes totalt 18 olika studier som är både kvalitativa och kvantitativa men en 

övervägande del är kvantitativa. Nackdelen med de kvantitativa studierna kan vara att 

de inte beskriver känslor och upplevelser, men däremot så kan de gradera oro samt 

jämföra olika interventioner. De olika studierna har även haft två olika perspektiv såsom 

patient- och sjuksköterskeperspektiv. Genom att inkludera båda perspektiven får 

författarna med olika synvinklar. Dels från patienten och dess upplevelse av oro och vad 

de tror kan hjälpa dem att hantera oron och dels från sjuksköterskeperspektivet och hur 

sjuksköterskor upplever patienters oro och vad som är möjligt att göras för att lugna 

patienterna. Nackdelen med att ta med båda perspektiven är att det kan vara svårt att 

analysera materialet. Men då de båda sidorna svarar mot syftet valde författarna att det 

var viktigt att ta med.  

 

Studier från hela världen ingår och de är alla publicerade på engelska. Vi har försökt 

tolka innehållet på ett opartiskt sätt för att öka trovärdigheten i resultatet (Whittemore & 

Knafl, 2005). Svårigheten med denna studie har varit att väva ihop ett enhetligt resultat 

då de bearbetade studierna är genomförda på så många olika sätt. De olika studierna har 

använt olika mätmetoder och de har genomförts under varierade delar av den 

perioperativa processen vilket medför att deras resultat kan bli svåra att jämföra. I 

studierna finns däremot flera gemensamma drag och detta har vi fokuserat på. Vi har 

gemensamt och enskilt läst de inkluderade studierna vid upprepade tillfällen.   

 

För att granska artiklarna har vi använt oss av Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP) för kvalitativa artiklar samt för randomiserat kontrollerade studier. Det 

medförde att vissa frågor inte är tillämpbara, och därmed blev inte artiklarna helt 

optimalt kritiserade. Därför användes även en annan mall för att granska artiklarna, 

Appendix D från Hawker et al. (2002), se bilaga 3. Utfallet av den nya granskningen 

visade på att den stämde bra överens med första genomgången som gjordes med CASP. 

Att artiklarna granskats med både CASP och Appendix D (Hawker et al., 2002) borde 

ses som att trovärdigheten för resultatet i examensarbetet ökar. Artiklarnas kvalitet 
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ligger på hög eller medel och de som bedömdes som medel var de artiklar som fick 

sämst i granskningen med Appendix D. 

 

 

Resultatdiskussion  
 
Samtliga studier som ingår i resultatet visade tydligt att de flesta patienterna upplevde 

mer eller mindre oro inför anestesi och kirurgiska ingrepp. Det framkom också att 

kvinnor hade högre och mer oro jämfört med män. Detta är välkänt sen tidigare 

forskning och därför har en del av studierna som ingår i denna integrativa 

litteraturstudie endast genomförts på kvinnor. Studier har genomförts för att se vad som 

kan göras för att minska den preoperativa oron genom bland annat ångestdämpande 

farmaka (Clarke et al., 2013) förtydligande information, preoperativa möten samt olika 

icke-farmakologiska metoder såsom akupressur, musikterapi och reflexologi (Valiee et 

al., 2012; Johnson et al., 2012; Lee et al., 2011; Attias et al., 2015). Även Nilsson 

(2008) redovisar i sin review att musikintervention signifikant reducerar oro. För de 

patienter som fick lyssna på musik krävdes mindre ångestdämpande farmaka samt att de 

hade mindre smärta jämfört de patienter som ingick i kontrollgruppen och inte lyssnade 

på musik. I flertalet av studierna som Nilsson (2008) granskat i sin review redovisades 

fysiska effekter av musikintervention såsom lägre pulsfrekvens, lägre blodtryck, lägre 

andningsfrekvens, ökat syreupptag, ökad hudtemperatur och ökad cardiac output. 

Följande review (Arsian et al.; Cooke et al. se Bailey, 2010) redovisade också att om 

patienterna fick lyssna på musik innan det kirurgiska ingreppet upplevde patienterna 

mindre oro. Vidare rapporterar forskning att patienter som fick undervisning i att 

tillämpa avslappningstekniker upplevde mindre oro inför ingreppet. Detta hade dock 

ingen effekt på den postoperativa oron eller smärtan vilket innebär att 

avslappningsövningar endast har en kortvarig effekt (Bailey, 2010). Gemensamt för alla 

studierna är att oavsett vilken metod som använts för att bemöta oro så har de allra flesta 

påverkan på patienten i form av minskad oro. Endast en studie i resultatet påvisade att 

ångestdämpande premedicinering inte hade effekt på preoperativ oro (Ali, Altun, Oguz, 

Ilhan, Demircan & Koltka, 2013). En review redovisar att oroliga patienter som fick 

besök av anestesiolog 12 timmar före det kirurgiska ingreppet samt fick 

ångestdämpande farmaka var signifikant mindre oroliga (60 %, n=200) då det var dags 
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för ingreppet jämfört med dagen innan (McCLeane & Watters, 1990 i Mitchell, 2003). 

En brasiliansk studie redovisar i sitt resultat att 75 % av patienterna (n=120) hade fått 

bra information kring det kirurgiska ingreppet men endast 37,5% kände till den valda 

anestesimetoden. De patienter som inte hade fått tillräcklig information kring ingreppet 

hade mer oro (Kiyohara et al., 2004). I studien redovisas också att kvinnors oro var 

högre oavsett om de var väl informerade eller inte. Hos män syntes en minskning av oro 

då det fått information kring ingreppet.  

 

Patienter som fick ett preoperativt möte med en anestesisjuksköterska kände sig 

delaktiga och tröstade. Patienterna kände också att situationen upplevdes som lättare när 

de fick prata med anestesisjuksköterskan, detta genom att de kände sig tryggare och 

kände hopp inför ett lyckat ingrepp (Lindwall & von Post, 2009). Ett högt arbetstempo 

och tidsbrist kan påverka det första mötet mellan anestesisjuksköterska och patient och 

därmed bemötandet av patientens oro (Bengtsson et al., 2016).  

 

Hållbar utveckling  
 

För patienter som inte får sin oro bemött på ett adekvat sätt kan det innebära längre 

sjukhusvistelse, ökad läkemedelsåtgång samt patientkomplikationer. I förlängningen är 

detta inte optimalt för en hållbar utveckling då det blir en ökad åtgång av material och 

läkemedel samt ökade kostnader. Om icke-farmakologiska metoder används i större 

utsträckning är detta positivt för den hållbara utvecklingen vad gäller både miljö och 

ekonomi. Sjuksköterskor har en viktig roll i att skapa hälsofrämjande miljöer och 

därmed påverka de negativa miljöeffekterna som sjukvården bidrar till. Att 

sjuksköterskor arbetar evidensbaserat är väsentligt för en hållbar utveckling på lång sikt 

och för att en högkvalitativ vård ska kunna bedrivas (Anåker & Elf, 2014).   

  

 

Slutsatser 
 
Patienterna behöver få besök av anestesisjuksköterska eller anestesiolog inför sitt 

kirurgiska ingrepp. Patienterna har ofta fått bra information av kirurgläkaren och känner 
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därmed till den kirurgiska proceduren. Däremot får de flesta lite eller dålig information 

kring själva anestesin. Detta bör göras i god tid innan ingreppet och inte samma dag för 

att patienterna ska hinna förbereda sig mentalt och därmed minska stress och oro.  

 

Patienternas oro och stress påverkar den postoperativa vården i form av längre 

sjukhusvistelse, ökad risk för komplikationer, ökad mängd smärtstillande och 

antiemetika vilket leder till ökade kostnader för sjukvården och ökad sjukfrånvaro för 

patienten.  

 

Vi anser att det är viktigt att anestesisjuksköterskan tar hänsyn till att alla patienter är 

olika och försöker hitta en intervention som passar varje enskild patient. Genomgående 

tycks tid och information vara viktiga aspekter. I dagens samhälle där 

anestesisjuksköterskor upplever mycket tidspress känns det extra viktigt att verka för att 

få den tid som behövs för varje patient.  
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Bilaga 1 
 

Litteratursökningsprocessen   

Databas Datum Sökord Begräns
-ningar 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Urval 

CINAHL 161215 Nursing AND 
anaesthetic AND 
anxiety 

- 54 0 0 

 161215 Patients AND 
anaesthetic AND 
anxiety 

- 426 0 0 
 

 161215 Patients AND 
anaesthetic AND 
anxiety AND adults 

- 174 5 3 

 170330 Preoperative AND 
stress AND patients 

- 548   

 170330 Preoperative AND 
stress AND patients 

2007-
2017 

296 6 3 

SCOPUS 170403 Anaesthesia AND 
anxiety 

- 6142   

 170403 Anaesthesia AND 
anxiety AND 2017 

- 38 0 0 

 170403 Preoperative AND 
anxiety  

- 4028 0 0 

 170403 Preoperative AND 
anxiety  

2016 234 0 0 

 170403 Preoperative AND 
anxiety 

2016  
engelska 

216   

 170403 Preoperative AND 
anxiety AND nursing 

2016  
engelska 

26 0 0 

PubMED 170405 Anaesthesia AND 
anxiety AND 
preoperative 

- 876   

 170405 Anaesthesia AND 
anxiety AND 
preoperative AND 
humans 

- 789   

 170405 Anaesthesia AND 
anxiety AND 
preoperative AND 
humans 

2012-
2017 

186   

 170405 Anaesthesia AND 
anxiety AND 
preoperative AND 
humans 

2012-
2017 
Fulltext 

174 17 14 
 

SCOPUS 170330 Anxiety AND anesth* - 7607   
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 170330 Anxiety AND 
anesth*AND 
“preoperative care” 

- 525   

 170403 Anxiety AND 
anesth*AND 
“preoperative care” 
AND nurse 

2007-
2017 

25 2 1 

 170403 “perioperative 
dialogue” AND 
anaesth* 

- 9 3 2 

 170411 “patients perspective” 
AND preoperative 

2007-
2017 

87   

 170411 “patients perspective” 
AND preoperative 
AND nurse 

2007-
2017 

8 2 0 

 170412 Anesthesia AND 
anxiety 

2007-
2017 

2548   

 170412 Anesthesia AND 
anxiety AND 
qualitative 

2007-
2017 

47 5 2 

 170421 Trust AND 
preoperative AND 
nurs* 

2007-
2017 

35 1-fanns ej 
tillgänglig 

0  

 170421 Preoperative AND care 
AND nurse AND 
anxiety 

2007-
2017 

104 4 2 

Web of 
science 

170404 Anxiety AND anaesth* - 2299   

  Anxiety AND anaesth* 
AND “preoperative 
care” 

2007-
2017 

22 2 1 

  Anxiety AND anaesth* 
AND “perioperative 
care” 

2007-
2017 

16 4 2 

CINAHL 170404 Anesth* AND nurse 
AND anxiety 

- 95   

 170404 Anesth* AND nurse 
AND anxiety 

2007-
2017 

47 6 2 

 170411 “preoperative care” 
AND nurse AND 
anxiety 

2007-
2017 

22 4 1 

 170411 Secur* AND nurse 
AND preoperative 

2007-
2017 

5 1 - 
dubblett 

0 

 170411 Preoperative AND 
“patients perspective”  

2007-
2017 

5 Dubblett 0 

 170411 Preoperative AND 
information AND 

2007-
2017 

149 0 0 
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nursing 
 170412 Anesthesia AND 

anxiety 
2007-
2017 

290 1 1 

 170412 Anesthesia AND 
anxiety AND 
Qualitative 

2007-
2017 

14 3  
En 
dubblett 

1 

 170412 Preoperative AND 
anxiety AND 
qualitative 

2007-
2017 

29 3 1 

 170412 Trust And anaesth* 2007-
2017 

19 3  

 170412 Trust AND 
preoperative 

2007-
2017 

23 0 0 

 170412 Confidence AND 
preoperative AND 
nurs* 

2007-
2017 

61 1 0 

 170412 Treatment AND 
preoperative AND 
nurs* AND anaesthesia 

2007-
2017 

13 0 0 
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Bilaga 2 
 

Förteckning över inkluderade studier samt granskning av kvalitet 

Författare  
Land  
Årtal 

Titel Syfte Metod  
Urval 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Bengtsson, Y., 
Johansson, A. 
& Englund, E. 
 
Sverige 
 
2016 
 

Nurse 
anesthetists’ 
experiences of the 
first 
intraoperative 
meeting with 
anxious adult 
patients: An 
interview study 

Syftet med studien var 
att klarlägga 
narkossjuksköterskors 
upplevelse av det 
första intraoperativa 
mötet med oroliga 
vuxna patienter. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
Deltagarna var 
10(nio kvinnor och 
en man). 
narkossjukskötersk
or, med minst 2 års 
erfarenhet, 4-38 år 
yrkesverksamhet.  

Öppna frågor, 
intervjuer under ca 20-
55 min.  
Analys enligt 
Graneheim och 
Lundman. 

Samtliga antog att alla 
patienter var oroliga 
inför operation. Ju 
längre 
arbetslivserfarenhet 
desto lättare att se 
tecken på oro och att 
planera vården efter 
det.  
Agera lugnt, lugnande 
konversation, 
avslappnad 
kroppshållning och ge 
information gav även 
lugn åt patienten.  

Hög 

Gilmartin, J. 
& Wright, K 
 
England 
 
2008 

Day surgery: 
patients’ felt 
abandoned during 
the preoperative 
wait 

Syftet var att beskriva 
och tolka patienters 
upplevelser av 
samtida dagkirurgi. 

Kvalitativ metod 
med hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats.  
20 patienter ingick 
i studien. 
Urvalet gjordes för 
att få en jämn 
fördelning när det 

Ostrukturerade 
intervjuer med en 
huvudfråga där 
patienterna 
uppmanades att prata 
om deras upplevelse 
av dagkirurgi.  
Analys enligt van 
Manen.  

Fyra teman framkom. 
Känslan av tillåtelse, 
Ångesten som 
uppstod, Känslan av 
övergivenhet i det 
preoperativa 
väntrummet och 
Kraften i 
återhämtningen. Mest 

Hög 
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gällde kön och 
ålder. Patienterna 
var mellan 19-85 
år, majoriteten var 
vita, engelsktalande 
och hade 
mobiltelefon.  

 framkom 
övergivenheten, att 
inte känna sig sedd, 
brist på information 
och att väntan gjorde 
det jobbigt. 

Rudolfsson, 
G., von Post, I. 
& Eriksson, K. 
 
Sverige 
 
2007 

The expression of 
caring within the 
perioperative 
dialogue: A 
hermeneutic study 

Syftet med studien var 
att få ny förståelse för 
vad omvårdnad 
innebär i den 
perioperativa dialogen 
utifrån 
patientperspektiv, men 
också anestesi- och 
operationssjuksköters
kan. Hur anestesi- och 
operationssjuksköters
kor integrerar 
omvårdnad i den 
perioperativa dialogen 
och hur blir 
omvårdnaden synlig 
för patienten i den 
perioperativa 
dialogen.  

Kvalitativ metod 
med hermeneutisk 
ansats. 
18 patienter och 20 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
 
Ett strategiskt urval 
av patienter, kön, 
ålder och typ av 
kirurgi för att få en 
heterogen grupp.  
Sjuksköterskorna 
som intervjuades 
var både narkos- 
och 
operationssjuksköte
rskor.  
 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Analyserades enligt 
Gadamer. 
Patientintervjuerna 
fokuserade på 
upplevelsen att 
patienterna mötte 
samma sjuksköterskor 
i pre-, intra- och 
postoperativa samtal. 
Personalen fick frågan 
hur de upplevde det 
perioperativa samtalet.   

Personalen upplevde 
att den perioperativa 
dialogen stärkte dem, 
både i yrket som 
privat. Löftet att inte 
överge patienten 
 
Från patienterna kom 
svaret att de kände att 
de kunde lägga 
ansvaret hos 
sjuksköterskan, 
eftersom hon tar mig 
på allvar och skapar 
ett lugn.  

Hög 

Svensson, M., 
Nilsson, U. & 
Svantesson, 
M. 
 

Patients’ 
experience of 
mood while 
waiting for day 
surgery 

Syftet för studien var 
att beskriva 
stämningen upplevd 
av personer som 
väntar på dagkirurgi. 

Kvalitativt 
beskrivande metod 
I studien ingick 20 
deltagare. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuer 
hölls dagen innan 
operation. Samma 
intervjuare. 

Det övergripande 
resultatet var att de 
såg operationen som 
en möjlighet att återfå 
ett lugn som en följd 

Hög 
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Sverige 
 
2016 

Genom strategiskt 
urval baserad på 
kön, ålder och typ 
av kirurgi. ≥18 år 
och dagkirurgi. 
Exkluderingskriteri
er var inte förstå 
svenska, ha en 
psykisk diagnos, 
psykiskt 
handikappad eller 
misstänkt 
cancerdiagnos. 

Huvudfråga: Kan du 
beskriva ditt 
humör/sinnesstämning 
inför dagkirurgin och 
sövning. 
Analyserades enligt 
Elo & Kyngäs. 

till att fått tillbaka 
hälsan.  
Vidare framkom att 
man kan känna sig 
lugn trots tankar på 
hur det ska bli. 
Tankar på att äntligen 
bli opererad, slippa 
smärta, återfå hälsa. 
Personal som hjälper. 
Bli respekterad och 
någon som lyssnar.  
Vara sårbar, vara 
tvungen att lita på 
någon annan.   
 

Westerling, K 
& Bergbom I. 
 
Sverige 
 
2008 

The importance 
of nursing in 
perioperative 
care: a Patient’s 
perspective 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelse 
av perioperativ vård. 

Kvalitativ metod 
 
10 patienter 
planerade för 
kirurgi i mag- 
tarm-kanalen 
valdes ut.  

De två 
sjuksköterskorna som 
träffade patienterna 
preoperativt, hade 
hand om patienten 
perioperativt samt 
träffade patienten i ett 
postoperativt möte. 
Efter alla tre möten, 
intervjuade författaren 
patienterna om deras 
upplevese av den 
perioperativa vården.  
Analyserades enligt 
Gadamer och Ödmans 
modell. 

Patienter kände sig 
delaktiga i vården. Att 
de fick vara en patient 
och inte bara ett 
objekt.  
Skönt att få träffa dem 
som skall vara med 
vid operationen och 
känna sig välkommen 
och viktig.  
Att få information och 
kunna kommunicera.  
Att känna sig delaktig 
i processen. 

Hög 
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Attias, S., 
Arnon, Z., 
Bar’am, A., 
Matter, I, 
Somri, M. & 
Schiff, E 
 
Israel 
 
2016 

Effectiveness of 
integrating 
individualized 
and generic 
complementary 
medicine 
treatments with 
standard care 
versus standard 
care alone for 
reducing 
preoperative 
anxiety 

Syftet var att jämföra 
effekten av olika 
alternativa 
behandlingar med 
varandra i 
kombination med 
lugnande och mot 
enbart lugnande 
mediciner mot oro.  

Randomiserad 
kontrollerad test. 
Totalt 300 patienter 
deltog jämnt 
fördelade på 
grupperna.  
 
Inklusionskriterier 
var 
hebreisktalande, 
över 16 år, elektiv 
eller akut 
operation, samt 
hjärt- och 
lungfrisk. 

Sex olika grupper, 
varav kontrollgrupp 
var den med enbart 
lugnande medicin.  
Patienter fick skatta 
oro vid ankomst och 
precis innan op. 
 
VAS – för att skatta 
oro.   
 
Data analyserades 
med SPSS och 
ANOVA. 
Signifikansen 
bedömdes med paired 
t-test. 

Undersökningen visar 
att de alternativa 
behandlingar har en 
lugnande effekt, och 
att de som enbart fick 
lugnande medicin 
snarast ökade i 
upplevd oro.  

Hög 

Bucx, M., 
Krijtenburg, P. 
& Kox, M. 
 
Holland 
 
2016 

Preoperative use 
of anxiolytic-
sedative agents; 
are we on the 
right track? 

Syftet var att få insikt 
I den preoperativa 
användningen av 
orosdämpande 
läkemedel i 
Nederländerna. 

Kvantitativ 
undersökning. 
 
Undersökningen 
skickades till en 
narkosläkare på 93 
sjukhus i 
Nederländerna. 
Totalt svarade 78 
läkare. 

Ett frågeformulär om 
användandet av 
orosdämpande 
läkemedel i samband 
med sövning ser ut på 
läkaren sjukhus.  
 
Data analyserades 
med SPSS.  
För signifikans 
användes paired t-test. 

Undersökningen 
visade att användandet 
är utbrett. Men att 
effekten en timma 
efter intag är lågt. 

Medel 

Clarke, H., 
Kirkham, K., 
Orser, B., 

Gabapentin 
reduces 
preoperative 

Syftet var att jämföra 
effekten hos 
Gabapentin mot 

Randomiserad 
studie. 
Riktad till 44 

STAI-skalan användes 
för att bedöma oro. 
Två grupper(22+22), 

De fann att de som fått 
Gabapentin i högre 
utsträckning både var 

Hög. 
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Katznelson, 
R., 
Mitsakakis, 
N., Ko, R., 
Snyman, A., 
Ma, M. & 
Katz, J. 
 
Kanada 
 
2013 

anxiety and pain 
catastrophizing in 
highly anxious 
patients prior to 
major surgery: a 
blinded 
randomized 
placebo-
controlled trial. 

placebo i hur effektivt 
det var i att dämpa 
preoperativ oro och 
postoperativ smärta. 

patienter. 
 
Kvinnor mellan 18-
50 år, ASA-klass I-
III, med högt 
klassad oro. Ingen 
hjärtkirurgi, prata 
engelska och tåla 
behandling med 
Gabapentin.  

en fick Gabapentin 
och en fick placebo. 
Patienterna fick skatta 
sin oro innan och 120-
160 min efter intag 
och innan 
operationsstart. 
PASS(Pain Anxiety 
Symtoms Scale) 
användes på uppvaket 
för att bedöma smärta. 
Data analyserades 
med SAS. 
Signifikansen 
bedömdes med 
Student’s t-test. 

mindre orolig och 
krävde mindre 
smärtstillande 
postoperativt  

Haugen, A., 
Eide, G, 
Olsen, M., 
Haukeland, B., 
Remme, Å. & 
Wahl, A. 
 
Norge 
 
2009 

Anxiety in the 
operating theater: 
a study of 
frequency and 
environmental 
impact in patients 
having local, 
plexus or regional 
anaesthesia. 

Syftet med studien var 
att uppskatta 
frekvensen av 
intraoperativa oro, 
påverkan från 
omgivande faktorer på 
intraoperativa oro och 
att studera sambandet 
mellan intraoperativa 
oro och generell oro 
och depression. 

Kvantitativs, 
retrospektiv 
undersökning 
riktade mot 119 
deltagare 
Patienter som 
skulle få lokal-, 
plexus- eller 
regionalanestesi. 
Vuxen mellan 18-
70 år, förstå 
norska.  

Enkät, som patienter 
svarade på 0-7 dagar 
efter operation. 
Frågorna är från 
patientens perspektiv. 
De använder sig av 
Jakobsen’s enkät och 
Hospital Anxiety and 
Depression scale 
(HADS). 
Chi-square-test och 
Spearman’s rho 
användes för att 
bedöma signifikans. 

Undersökningen 
visade att knappt en 
fjärdedel var oroliga 
för att öka till 35 % 
innan operationsstart. 
Kontinuerlig 
information minskade 
oron. Väntan på 
operation, t ex i 
korridoren utanför 
operationssal var 
stressande.  

Medel 

Jawaid, M., 
Mushtaq, A., 

Preoperative 
anxiety before 

Syftet var att 
undersöka nivån av 

Kvantitativ metod 
riktad till 193 

För att mäta oro hos 
patienter användes 

Fler patienter var 
oroliga för kirurgin än 

Hög  
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Mukhtar, S. & 
Khan, Z. 
 
2007 
 
Pakistan 

elective surgery preoperativ oro hos 
patienter som väntar 
på elektiv kirurgi, 
samt 
identifiera olika 
faktorer som påverkar 
denna nivå. 

patienter (109 män 
och 84 kvinnor). 
 
Patienter över 18 
år, ASA klass I och 
II. 

VAS. De mätte oro för 
kirurgi och för 
sövning. Patienterna 
skulle även nämna vad 
som var orosaken till 
oro. 
 
Data analyserades 
med SPSS.  
Signifikans bedömdes 
med hjälp av både 
paired och unpaired 
Student’s t-test. 

för sövningen.  
Kvinnor mer oroliga 
än män.  
Oroliga för familjen, 
komplikationer, 
postoperativa smärtor. 

Johnson, B., 
Raymond, S. 
& Goss, J. 
 
USA 
 
2012 

 Perioperative 
Music or 
Headsets to 
Decrease 
Anxiety. 

Syftet var att 
utvärdera effekten av 
musik respektive 
ljudblockerande 
hörselskydd när det 
gäller oro hos kvinnor 
som ska genomgå ett 
gynekologiskt 
ingrepp.  

Randomiserad 
studie. 
 
Kvinnor ≥18 år, 
dagkirurgi och höra 
bra.  

Tre grupper, en 
kotrollgrupp, en 
lyssnade på musik i 
hörlurar och en grupp 
hade hörselskydd.  
Patienterna får lurar 
direkt vid ankomst till 
väntrum och hela 
tiden till uppvaket. De 
får skatta sin oro vid 
ankomst och sedan på 
uppvaket.  
 
För att bedöma oro 
används RAA (Rapid 
assessment Anxiety 
tool) 
 
Data analyserades 

Alla deltagare 
minskade i upplevd 
oro. Men de i 
kontrollgruppen 
minskade minst.  

Hög 
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med PAWS. 
Signifikans beräknad 
med P-metod.  

Lee, K-C., 
Chao, Y-H., 
Yiin, J-J., 
Chiang, P-Y. 
& Chao, Y-F. 
 
Taiwan  
 
2011 

Effectiveness of 
different music-
playing devices 
for reducing 
preoperative 
anxiety: A 
clinical control 
study. 

Syftet var att 
bestämma vilken 
effekt musiklyssnande 
har på preoperativ oro. 

Randomiserad 
studie. 
Totalt deltog 167 
patienter i studien. 
 
Kriterierna var 
medveten patient 
mellan 20-65 år, 
inte vara hjärt- 
kärl-sjuk, höra bra, 
inte fått lugnande 
medicin. Vara i 
väntrummet minst 
25 minuter innan 
operation.  

Tre grupper, olika 
dagar för de olika 
grupperna. 
Kontrollgrupp(n=53), 
musik i hörlurar 
(n=48) eller 
bakgrundsmusik(n=48
).  
 
Patienternas 
upplevelse av oro 
skattades med VAS, 
och kontroll av vitala 
parametrar gjordes. 
Detta gjordes efter 
behandlingen.  
Data analyserades 
med SPSS och 
ANOVA. 
Signifikans bedömdes 
med t-test, chi-square 
test och Scheffe test. 

Man fann en högre 
nivå av oro i 
kontrollgruppen. 
Hörlurar lindrade oro 
mest. 

Hög 

Mavridou, P., 
Dimitrou, V., 
Manataki, A., 
Anaoutoglou, 
E. & 
Papadopoulus, 
G. 

Patient’s anxiety 
and fear of 
anesthesia: effect 
of gender, age, 
education, and 
previous 
experience of 

Syftet med studien var 
att få insikt i 
patienters rädsla inför 
anestesi, samt om de 
är påverkade av 
patients kön, ålder, 
utbildning eller 

Kvantitativ metod 
riktad till 400 
patienter. 
 
Inkludering >18 år, 
prata och förstå 
grekiska, att kunna 

Enkät – med 14 ja- 
eller nej-frågor samt 
en fråga med 6 
svarsalternativ.  
 
Data analyserades 
med SPSS. 

Undersökningen visar 
att det finns skillnader 
mellan kön, ålder, 
utbildning.  Kön har 
störst påverkan, där 
kvinnor är mer 
oroliga.  

Medel 
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Grekland 
 
2013 

anesthesia. A 
survey of 400 
patients 

erfarenhet av tidigare 
anestesi. 

svara på frågorna 
själva. 

 
X2-test användes för 
att pröva signifikans. 

Rädsla visade sig bl. a 
för smärta efter 
operationen, att inte 
vakna efter operation. 
Trots att patienterna 
var välinformerade så 
har de fortfarande 
mycket funderingar 
över sådant som borde 
varit klargjort.  

Mitchell, M. 
 
England 
 
2010 

General 
anaesthesia and 
day-case patient 
anxiety 

Syftet med studien var 
att avslöja de mest 
oroframkallande 
aspekter av generell 
Anestesi och 
bestämma vilka 
interventioner som 
kan hjälpa att minska 
sådan oro. 

Tvärsnitts-
undersökning, som 
en del i en större 
undersökning. 
Data var insamlad 
under två år. 
Enkäten skulle vara 
ifylld 24-48 timmar 
efter operation. 460 
patienter fullföljde 
undersökningen. 

En enkät, Likert Scale, 
som frågade om 
patienters upplevelser 
av oro i samband med 
operation och generell 
anestesi.  
 
SPSS v. 14 användes 
för att analysera och 
Bartlett’s test för att 
värdera signifikansen. 
 

Totalt uppgav 85 % av 
deltagarna att de var 
oroliga på 
operationsdagen.  
Att de flesta upplevde 
att de blev lugnare när 
de fick information av 
sjuksköterskan. 
Lugnast blev de av att 
narkosläkaren besökte 
patienten.  
Det som oroade mest 
var att vakna under 
operation, tankar på 
att dö under operation 
eller att inte vakna 
upp efter sövning.  

Medel 

Mitchell, M. 
 
England 
 
2013 

Anesthesia type, 
gender and 
anxiety 

Syftet var att studera 
om kön och narkostyp 
har påverkan på 
patientens oro vid 
dagkirurgi. 

Kvantitativ metod, 
ingick i en större 
studie, i denna 
studie deltog 674 
patienter. 

Enkät, Likert Scale, 
för att delta i 
undersökningen skulle 
enkäten skickas 
tillbaka24-48 timmar 

Undersökningen visar 
att 82 % av de 
tillfrågade var oroliga 
inför operation. Det 
som framkallade mest 

Medel 
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Inklusionskriterier 
var: ingen 
livshotande kirurgi, 
inga fysiska eller 
psykiska problem, 
engelsktalande, 
över 18, ej 
genomgå 
ögonoperation. 

efter operation. Frågor 
om patientens 
upplevelse av oro i 
samband med 
operation. 
Signifikansen 
undersöktes av en 
multivariant 
variansanalys, inte 
exakt namngiven i 
artikeln.  
 

oro hos patienterna 
var väntan på 
operation, tanken på 
eventuell smärta efter 
operationen. Kvinnor 
var mer oroliga än 
män och deras oro 
startade tidigare.  

Rosén, S., 
Svensson, M 
& Nilsson, U. 
 
Sverige 
 
2008 

Calm or not calm: 
The Question of 
Anxiety in the 
Perianesthesia 
Patient 

Syftet var att 
undersöka om 
patienter kände sig 
oroliga före en 
dagkirurgisk 
behandling och 
klarlägga vilka 
faktorer som bidrog 
till patientens 
sinnesstämning. 

Kvantitativ 
prospektiv metod. 
Vänder sig till 163 
patienter. 
Inklusionskriterier 
var: dagkirurgi, 
kunna tala och läsa 
svenska, ≥17 år, 
vara klassificerad 
av anestesiolog 
som klass I-II i 
ASA (american 
society of 
aneshesiologists) 
 

En specifik enkät där 
deltagare fyllde i 
enkät gällande oro, 
uppskattade grad av 
oroskänsla med hjälp 
av NRS (Visual 
Numeric Rating 
Scale). 
Analyserades med 
SPSS. 
Signifikans bedömdes 
med chi-square-test 
och Mann-Whitney U-
test. 

Av dem som kände 
sig oroliga var en 
större del kvinnor. De 
skattade dock inte 
oron så högt som 
författarna hade 
förväntat sig. Det som 
gjorde dem mest 
oroliga var situationen 
de var i samt om det 
skulle hända något 
negativt under 
operationen.  

Hög 

Valiee, S., 
Bassampour, 
S.S., 
Nasrabadi, 
A.N., 

Effect of 
Acupressure on 
Preoperative 
Anxiety: A 
Clinical Trial. 

Syfte var att 
undersöka effekten av 
akupunktur på 
preoperativ oro före 
bukkirurgi. 

Randomiserad 
studie 
Riktad mot 70 
personer. 
 

Två grupper (n=35 i 
båda grupperna) där 
den ena gruppen fick 
akupunktur på ”rätt 
ställen” och den andra 

Resultatet visare en 
minskning av oro efter 
behandlingen, även 
vitala parametrarna 
har förbättrats.  

Hög 
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Pouresmaeil, 
Z. & Mehran, 
A. 
 
Iran 
 
2012 

Kriterierna för 
deltagande var att 
inte har någon hud- 
eller nervsjukdom, 
inga synproblem, 
inte fått lugnande 
eller något annat 
läkemedel som 
påverkar oro eller 
vitala parametrar. 
Patienter med 
smärta och de som 
tidigare fått 
akupunktur var inte 
aktuella för 
studien.  

gruppen 
”placebogruppen” fick 
tryck på ”fel ställen”. 
 
Patienternas 
upplevelse av oro 
skattades med VAS, 
och kontroll av vitala 
parametrar gjordes. 
Detta gjordes både 
före och efter 
behandlingen.  
Data analyserades 
med SPSS. 
Signifikansen 
bedömdes med hjälp 
av flera olika tester, 
det vill säga: 
Kolmogorov-Smirnov, 
Mann-Whitney-U, 
Wilcoxon signed, 
independent t och 
paired t test. 

West, A., 
Bittner, E.A. 
& Ortiz, V.E. 
 
USA 
 
2014 

The effects of 
preoperative, 
video-assisted 
anesthesia 
education in 
Spanish on 
Spanish-speaking 
patients’ anxiety, 
knowledge, and 

Syftet var att studera 
effekten av vad en 
instruktionsvideo på 
spanska kan göra, när 
det gäller 
självrapporterad oro, 
kunskap om generell 
anestesi och 
tillfredsställelse av 

Prospektiv 
randomiserad non-
blinded studie 
 
20 spansktalande 
patienter som är 
planerade för 
operation. 
Patienterna var i 

Två grupper där den 
ena gruppen (n=12) 
fick se en 
informationsvideo på 
spanska och den andra 
gruppen (n=8) fick 
information via tolk.  
 
Patienterna fick 

Där var en signifikant 
minskning av oro hos 
de patienter som 
tittade på videon. 

Hög  
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satisfaction: a 
pilot study 

den preoperativa 
anestesiprocessen 
bland spansktalande 
patienter. 

behov av spansk 
tolk, ≥18 år, kunna 
se och höra bra.  

bedöma sin oro, 
kunskap och 
tillfredsställelse med 
hjälp av VAS. 
Data analyserades 
med STATA. 
Signifikansen 
kontrollerades med 
two-sample t-test, 
Wilcoxon rank sum 
test och chi-square (or 
Fisher’s exact) test. 
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Bilaga 3 
APPENDIX D  
(Hawker, S., Payne, S., Kerr, K., Hardey, M. & Powell, J. (2002)). 
 
“1. Abstract and title: Did they provide a clear description of the study? 

Good Structured abstract with full information and clear title. 
Fair Abstract with most of the information. 
Poor Inadequate abstract. 
Very Poor  No abstract. 

 
2. Introduction and aims: Was there a good background and clear statement of the aims 
of the research? 

Good  Full but concise background to discussion/study containing up-to 
date literature review and highlighting gaps in knowledge. 
Clear statement of aim AND objectives including research 
questions. 

Fair  Some background and literature review. 
Research questions outlined. 

Poor  Some background but no aim/objectives/questions, OR 
Aims/objectives but inadequate background. 

Very Poor  No mention of aims/objectives. 
No background or literature review. 

 
3. Method and data: Is the method appropriate and clearly explained? 

Good Method is appropriate and described clearly (e.g., questionnaires 
included). 
Clear details of the data collection and recording. 

Fair  Method appropriate, description could be better. 
Data described. 

Poor Questionable whether method is appropriate. 
Method described inadequately. 
Little description of data. 

Very Poor No mention of method, AND/OR 
Method inappropriate, AND/OR 
No details of data. 

 
4. Sampling: Was the sampling strategy appropriate to address the aims? 

Good  Details (age/gender/race/context) of who was studied and how 
they were recruited. 
Why this group was targeted. 
The sample size was justified for the study. 
Response rates shown and explained. 

Fair  Sample size justified. 
Most information given, but some missing. 

Poor  Sampling mentioned but few descriptive details. 
Very Poor  No details of sample. 

 
5. Data analysis: Was the description of the data analysis sufficiently rigorous? 

Good  Clear description of how analysis was done. 
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Qualitative studies: Description of how themes derived/respondent 
validation or triangulation. 
Quantitative studies: Reasons for tests selected hypothesis 
driven/numbers add up/statistical significance discussed. 

Fair  Qualitative: Descriptive discussion of analysis. 
Quantitative. 

Poor Minimal details about analysis. 
Very Poor  No discussion of analysis. 

 
6. Ethics and bias: Have ethical issues been addressed, and what has necessary ethical 
approval gained? Has the relationship between researchers and participants been 
adequately considered? 

Good Ethics: Where necessary issues of confidentiality, sensitivity, and 
consent were addressed. 
Bias: Researcher was reflexive and/or aware of own bias. 

Fair Lip service was paid to above (i.e., these issues were 
acknowledged). 

Poor  Brief mention of issues. 
Very Poor  No mention of issues. 

 
7. Results: Is there a clear statement of the findings? 

Good  Findings explicit, easy to understand, and in logical progression. 
Tables, if present, are explained in text. 
Results relate directly to aims. 
Sufficient data are presented to support findings. 

Fair  Findings mentioned but more explanation could be given. 
Data presented relate directly to results. 

Poor Findings presented haphazardly, not explained, and do not 
progress logically from results. 

Very Poor  Findings not mentioned or do not relate to aims. 
 
8. Transferability or generalizability: Are the findings of this study transferable 
(generalizable) to a wider population? 

Good  Context and setting of the study is described sufficiently to allow 
comparison with other contexts and settings, plus high score in 
Question 4 (sampling). 

Fair Some context and setting described, but more needed to replicate 
or compare the study with others, PLUS fair score or higher in 
Question 4. 

Poor  Minimal description of context/setting. 
Very Poor  No description of context/setting. 

9. Implications and usefulness: How important are these findings to policy and 
practice? 

Good  Contributes something new and/or different in terms of 
understanding/insight or perspective. 
Suggests ideas for further research. 
Suggests implications for policy and/or practice. 

Fair  Two of the above (state what is missing in comments). 
Poor Only one of the above. 
Very Poor  None of the above.” 
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