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Sammanfattning 
 
Oro är en känsla av obehag inför en kommande situation. Den preoperativa oron kan 
vara en del av en kris och det är viktigt att uppmärksamma de patienter som befinner sig 
i riskzonen. I mötet mellan patienter med oro och sjuksköterskan uppstår en interaktion 
som kan ha en lugnande effekt. Syftet med litteraturstudien var att belysa 
omvårdnadsåtgärder som kan lindra en patients preoperativa oro. Resultatet bygger på 
artiklar som sökts genom elektroniska sökmotorer. Artiklarna valdes utifrån syftet till 
litteraturstudien och lästes igenom samt granskades. De 20 artiklarna som valdes sattes 
samman till ett resultat. Resultatet visar att musik sänker patientens preoperativa oro. 
Denna omvårdnadsåtgärd kan tillämpas på fler olika sätt och har visat sig vara effektiv 
oavsett vilken musik som patienterna lyssnar på. Information och undervisning har en 
orosdämpande effekt. Däremot visades att informationen behöver individanpassas då 
olika människor har olika förkunskaper och behov. En faktor som påverkade var bland 
annat vilken utbildningsnivå patienterna hade. Även akupressur, terapeutisk beröring 
och värme verkar minska oro. Utifrån diskussionen ses ett behov av mer kvalitativ 
forskning om preoperativ oro samt fortsatt forskning om akupressur, terapeutisk 
beröring och värmeterapi. 
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Abstract 
 
Anxiety is a feeling of discomfort in anticipation of a forthcoming situation and 
preoperative anxiety can be a part of a crisis and it is important to find those in the risk 
zone. In the meeting between the patient and the nurse there is an interaction that can 
contribute to reduce anxiety. The purpose of this study was to elucidate measures that 
can relieve a patient’s preoperative anxiety. Twenty articles, found using known search 
engines, were compiled. They were chosen, read and reviewed on the basis of the 
purpose. The result shows that music reduces the patients preoperative anxiety and that 
the effect appears to be unaffected by the type of music used. Information and briefing 
also dampens anxiety. However, it appears that the information needs to be modified to 
suit individual needs. It also has to account for previous knowledge, for example 
educational level. Finally, acupressure, therapeutic touch and heat seem to reduce 
anxiety. In conclusion, more qualitative research on preoperative anxiety is required and 
the research on acupressure, therapeutic touch and heat therapy needs to be further 
developed. 
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Inledning 

 
År 2005 utfördes 979 551 operationer i Sverige. Det innebär ett snitt på 2 684 
operationer per dag (Socialstyrelsen, 2005b). Detta tyder på att kirurgin är en viktig och 
stor del inom sjukvården. En patient som står inför ett kirurgiskt ingrepp kan uppleva 
både fysisk och psykisk påverkan. Vid en operation lämnar patienten delvis över sin 
förmåga att själv kontrollera sin situation i vårdarens händer. Genom minskad kontroll 
över situationen riskerar patienten att uppleva sin integritet som hotad (Holm & Hansen, 
2000). 
 
Det finns faktorer som påverkar patientens sinnesstämning. Det är viktigt att 
sjuksköterskan har en kunskap om dessa faktorer som vidare kan användas för att hjälpa 
patienten i det preoperativa skedet. Preoperativa förberedelser har stor betydelse för hur 
patienten upplever den preoperativa, perioperativa och postoperativa fasen (Jahren 
Kristoffersen, 2005). 
 
Känslor, som oro, förekommer hos alla individer och är en vanlig reaktion vid stress. 
Stress är nödvändigt för människan och kan visa sig som oro. I vissa situationer blir 
stressen allt för stor och oron för kraftig. När detta uppstår vänds stressen från att vara 
positiv till att istället påverka individen negativt (Kennerley, 2005). 
 
Författarna till föreliggande uppsats har valt att inrikta sig på den preoperativa oro som 
många patienter kan uppleva. 

Bakgrund 

Oro 
 
Oro definieras i Lexin (2005) som en ”känsla av rädsla för att något obehagligt skall 
hända”. Lexin (2005) beskriver också att motsatsen till oro är lugn. Att känna oro och 
rädsla är nödvändigt för att hantera situationer som kan upplevas som hotande. 
Situationen kan hanteras genom flykt eller konfrontation. Konsekvenser av oro kan vara 
fysiologiska, psykiska eller beteendemässiga förändringar. De fysiologiska 
förändringarna visar sig genom muskelspänningar, högre blodtryck, snabbare andning, 
orolig mage och svettningar. Dessa fysiologiska reaktioner gör att kroppen är förberedd 
på en snabb aktiv handling. De beteendemässiga förändringarna som kan uppstå ger en 
förmåga att lösa situationer. Handlingen är ofta livsnödvändig, det kan till exempel vara 
att man snabbt flyttar sig när någonting faller på en. Psykisk oro kan leda till olika 
nivåer av stress som vidare kan resultera i att tänkandet blir mer fokuserat, 
koncentrationen höjs och problemlösningsförmågan ökar. Under oro och stress kan 
humöret påverkas, vissa blir irriterade och andra kan känna välbefinnande (Kennerley, 
2005). 
 
I det engelska språket översätts ordet anxiety till oro, bekymmer, ängslan och ångest 
(Anxiety, 2007). Ordet anxiety är ett brett begrepp och innefattar flera olika grader av 
oro såsom lätt oro till stark ångest. 
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Ångest är ett tillstånd där rädsla eller spänning upplevs. Ångest kan ge sig till känna 
både psykiskt och fysiskt. Det finns olika grader av ångest: låg ångest beskrivs som 
ängslan eller oro, och hög ångest beskrivs som skräck eller panik. Ångest är en 
grundläggande försvarsmekanism hos människan som är livsnödvändig för hennes 
överlevnad. Försvarsmekanismen innebär att människan blir beredd på flykt eller kamp. 
I dagens samhälle är hoten ofta av en psykologisk karaktär snarare än fysiologisk. 
Därför påverkas idag den psykologiska hälsan i större utsträckning. Effekten av 
försvarsmekanismen riskerar då att bli bestående hos vissa människor (Ångest, 2007). 
Ångest kan också ses som något positivt där den kan fungera som en drivkraft för 
människan att vilja utvecklas och testa nya utmaningar (Moxnes, 2001). 
 
För att jämföra och mäta patienters oro och ångest kan olika skalor användas. En av 
dessa är State-Trait Anxiety Inventory (STAI) som utformats av Charles D. Spielberger. 
State (STAI-S) står för den situationsberoende ångesten som alla människor upplever 
ibland. Trait (STAI-T) står för den ångest som vissa människor lever med ständigt. 
Dessa människor upplevs ofta som att de är ängsliga eller oroliga i sin personlighet 
(Moxnes, 2001). 
 
En patient som skall genomgå en operation kan beroende av olika faktorer vara mer 
eller mindre förberedd. Det kan vara faktorer som personlighet, tidigare erfarenheter, 
kunskaper, känslor och hur familj samt den sociala situationen ser ut. Patienten kan 
uppleva samma grad av oro eller stress oberoende av operationens storlek (Panelius & 
Varisto, 1989). De patienter som känner mycket oro eller ångest preoperativt och har 
svårt att tala om det, får ofta komplikationer postoperativt (Holm & Hansen, 2000). 

Kris och coping 
 
Människor som blir inskrivna på sjukhus inför ett ingrepp kan uppleva att de förlorar 
stora delar av sin självständighet då de får använda sjukhusets kläder och endast har en 
liten tillgång till personliga tillhörigheter. Detta kan också medföra att de patienter som 
skrivs in på sjukhus förlorar sin autonomi vilket kan leda till en kris. Sjukhusvistelse 
kan även för en del människor komma som en lättnad då de kan överlämna sig i 
vårdarens händer som tillgodoser patientens välmående (Cullberg, 1992). 
 
Om en kris inträffar genomgår människan olika faser för att kunna komma igenom och 
bemästra den förändring som uppstått i livet. Cullberg (1992) beskriver krisen i fyra 
faser. Dessa är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 
Den kris en sjukhusvistelse kan innebära kan skilja sig mycket från människa till 
människa. Den preoperativa vistelsen kan innefatta chockfasen och reaktionsfasen då 
mycket sker som patienterna inte har kontroll över utan får överlämna till 
sjuksköterskan. Detta innebär då att patienterna kan förlora sin integritet och autonomi 
vilket i sin tur kan leda till en krissituation (Cullberg, 1992). 
 
Den stress och oro som kan uppstå inför en svår situation kan hanteras genom att 
patienten försöker lära sig att acceptera situationen och se på den med nya ögon. 
Patienten använder sig då av coping. Om patienten har en negativ erfarenhet i samband 
med en tidigare situation kan detta ha en påverkan på patientens copingstrategi. En 
sjuksköterska som vårdar en patient inför ett kirurgiskt ingrepp kan genom vägledning 
hjälpa patienten till lärande och därmed coping. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att 
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hjälpa patienten till de bästa förutsättningarna inför en operation (Jahren Kristoffersen, 
2005).  
 
Empowerment är ett vanligt förekommande begrepp som kan användas i samband med 
coping. Detta innebär att sjuksköterskan aktivt arbetar för att göra patienten delaktig och 
mer självständig i sin vård. Om patienten uppnått empowerment har denna nått en 
kunskapsnivå och en känslomässig nivå som gör att denna har förmåga att fatta egna 
beslut och handla därefter (Jahren Kristoffersen, 2005; Empowerment, 2007).   

Tidsperspektiv 
 
Det finns olika typer av kirurgiska ingrepp, de kan delas in i stora och små operationer. 
På vårdcentraler och kirurgmottagningar kan små ingrepp utföras, medan större ingrepp 
sker på sjukhus. Ingreppen i sig kan också delas in i tre olika grupper. Det är elektiv 
kirurgi där patienten själv valt att genomgå en operation som ibland inte har betydelse 
för hälsan. Nödvändig kirurgi är där patientens hälsa är beroende av operationen och 
akut kirurgi är där ingreppet snabbt måste utföras då patientens kroppsdel eller liv är i 
fara. Beroende av vilken sorts kirurgi patienten skall genomgå kan tidsperspektivet 
påverka. En patient som genomgår en lång preoperativ fas har oftast mer tid på sig att 
förbereda sig och bearbeta den givna informationen om ingreppet. Förberedelserna som 
sker preoperativt utförs för att i så stor utsträckning som möjligt förbereda patienten 
psykiskt. Är det en kort preoperativ fas blir patientens möjligheter till förberedelse 
mindre (Holm & Hansen, 2000).  
 
Ett kirurgiskt förlopp kan delas in i tre stadier: det preoperativa stadiet, det perioperativa 
stadiet och det postoperativa stadiet. Det preoperativa stadiet innefattar tiden från 
beslutet att en operation skall genomföras till att patienten infinner sig i operationssalen. 
Under själva operationen och den tid som patienten är i operationsrummet är det 
perioperativa stadiet. Det postoperativa stadiet kommer efter att operationen är avslutad 
och patienten rullas ut från operationssalen. Det postoperativa förloppet kan delas in i 
två faser: uppvakningsfasen och rekonvalescensfasen. Uppvakningsfasen är när 
patienten befinner sig på uppvakningsavdelningen och rekonvalescensfasen är när 
patienten ligger på en vårdavdelning. Det postoperativa stadiet tar slut när patienten 
skrivs ut från sjukhuset (Holm & Hansen, 2000). 

Sjuksköterskans roll 

Kommunikation 
 
En interaktion är ett samspel som innebär ett möte mellan människor där de kan påverka 
varandra. Där är kommunikationen en viktig del. I detta möte sker ett utbyte där 
möjlighet att sätta sig in i en annan persons tankar och känslor ges (Bergh, 2003). 
 
I ett möte mellan patient och sjuksköterska förekommer en typ av dialog som innefattar 
både verbal och icke verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen kan i 
huvudsak ske på två möjliga sätt. En bekräftande dialog kan minska antalet 
missförstånd. Detta sker när sjuksköterskan säger något till en patient och får det 
förväntade svaret. Sjuksköterskan förstår då att patienten förstått det som sagts till 
denna på det sätt som sjuksköterskan förväntade sig. Den bekräftande dialogen ger en 
bra grund för att fortsätta den verbala kommunikationen, men denna möjlighet uppstår 
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inte alltid. Det andra sättet är att sjuksköterskan säger något till en patient. Patienten hör 
det denna vill höra och svarar sjuksköterskan på det sätt patienten tror att sjuksköterskan 
vill att patienten skall svara. Sjuksköterskan reflekterar inte över patientens svar då 
sjuksköterskan hört det förväntade svaret. Denna verbala kommunikation kan leda till 
missförstånd och resultatet av dialogen kan bli ett annat än det som förväntades 
(Holmdahl, 1990).  
 
Det verbala språket inom vården består av facktermer och kan därför ibland vara svårt 
för utomstående att förstå. Facktermerna som används gör samspelet mellan 
vårdpersonal mer effektivt. Kommunikation kan genom användning av facktermer 
dessvärre begränsa sjuksköterskans möjlighet att samarbeta med människor som står 
utanför vården (Hanssen, 1997). Det är därför viktigt att sjuksköterskan kan 
kommunicera med patienter på ett sådant språk att patienten förstår. Den preoperativa 
kommunikationen har i syfte att minska patientens oro genom att denna får kunskap om 
den kommande processen (Jahren Kristoffersen, 2005). 
 
Icke verbal kommunikation kan vara kroppsspråk, klädsel eller andra saker som inte 
uttryckts genom tal. Kroppsspråk kan uttryckas på många olika sätt såsom 
ansiktsuttryck, hållning, gester, ögonkontakt eller fysisk beröring. Ett exempel kan vara 
när en sjuksköterska tar sig tid att sitta med patienten och skapar närhet genom fysisk 
beröring. I stressade situationer kan ett lugnt tonläge hos sjuksköterskan verka lugnande 
för patienten då denne ofta inte hör vad som sägs, utan bara vilket tonläge 
sjuksköterskan talar i. Ett skarpt tonläge kan istället väcka oro och obehag. I samma 
situationer kan även kroppsspråket vara avgörande om patienten känner sig lugn eller 
orolig (Holmdahl, 1990). 
 
ICN:s riktlinjer och koder ligger till grund för hur sjuksköterskan skall ge god 
omvårdnad och behandla alla med respekt. Sjuksköterskan har till uppgift att arbeta för 
patientens totala välbefinnande. Detta innebär psykologiskt, fysiologiskt och socialt 
välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2000). Psykiskt välbefinnande kan 
påverkas av oro och det är då sjuksköterskans roll att lindra den oro som kan uppstå 
preoperativt (Holm & Hansen, 2000). 
 
Utvecklingen av omvårdnadsteorier under de senaste 150 åren har gått från att handla 
om att skapa en korrekt miljö där naturen kan inverka på patienten till ett mer holistiskt 
tänkande. Vården har idag utvecklats till att bli en professionell omsorg (Jahren 
Kristoffersen, 1998b; Omvårdnadsteori, 2007). 
 
Ännu en riktlinje som sjuksköterskor använder i sitt arbete med patienter är 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska där sjuksköterskans huvudsakliga 
arbetsområden beskrivs. Inom dessa kompetensområden skall sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete alltid utföras med en helhetssyn och med ett etiskt förhållningssätt 
(Socialstyrelsen, 2005a). Omvårdnad innebär att en människa som är frisk eller sjuk ska 
bevara eller åstadkomma optimal hälsa genom omvårdnadsåtgärder som utförs av en 
medmänniska. Åtgärderna som utförs kan lindra fysiska, sociokulturella eller andliga 
problem. För att uppnå god omvårdnad krävs det en helhetssyn på individen som vårdas 
(Omvårdnad, 2007). 
 
Med hjälp av de etiska riktlinjerna, teoretiska modellerna samt kompetensbeskrivningen 
kan sjuksköterskan finna verktyg för konstruktiva och adekvata omvårdnadsåtgärder för 
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att försöka minska lidande, obehag och oro (Socialstyrelsen, 2005a; Jahren 
Kristoffersen, 1998b; Svensk sjuksköterskeförening, 2000). 

Estetik 
 
Estetisk kompetens innebär att kunna se till patienten som en individ och därigenom 
anpassa vården och vårdmiljön så den passar speciellt för den patienten. Sjuksköterskan 
har möjlighet att utveckla sin estetiska kunskap genom erfarenhet och vidare kunna ha 
en förmåga till att visa empati mot patientens situation. Den estetiska kunskapen ger 
således en mer anpassningsbar och helhetsomfattande omvårdnad. Omvårdnaden 
innefattar både den fysiska miljön runt patienten och den miljön som patienten upplever 
psykiskt (Jahren Kristoffersen, 1998a). Vetskapen att bli sövd och att komma till en 
okänd miljö där man träffar okända personer kan orsaka stress, både psykiskt och 
fysiologiskt. Patienten kan då uppleva olika slags oro eller ångest. Detta kan bero på 
faktorer som operationsresultat eller vad som kommer att ske innan och under 
operationen (Jahren Kristoffersen, 2005). Ur det estetiska perspektivet är sjukhussalen 
en faktor som kan påverka patientens sinnesstämning. Eftersom patienten kommer att 
befinna sig i denna sal den sista tiden innan operationen är det viktigt att patienten kan 
känna sig trygg trots den för många främmande situationen (Torunn Björk & Breievne, 
2005). 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadsåtgärder som kan lindra en 
patients preoperativa oro. 

Metod 
 
Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie. 

Datainsamling 
 
Resultatartiklarna söktes via elektronisk väg i databaserna Cinahl och PubMed. De 
valda sökorden valdes utifrån ord som passade mot syftet och problemformuleringen. 
De sökord som först användes var preoperativ vård, patienter och operation. När 
artiklar hittades på de båda sökmotorerna upptäcktes att oro/ångest förekom i titlarna så 
även detta lades till som sökord. Sökorden anpassades till respektive databas genom att 
använda Major headings och fritextsökning i Cinahl samt Major Topic och Mesh-termer 
i PubMed (Se tabell 1).  
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Tabell 1 Sökord 
 
Sökord Cinahl PubMed (Mesh) 
Preoperativ vård (MH "Preoperative Care")  

Preoperative Care (Fritextsökning) 
"Preoperative Care"[Majr] "Preoperative 
Care"[Mesh] 

Oro/Ångest (MH "Anxiety")  
Anxiety (Fritextsökning) 

"Anxiety"[Majr:NoExp] 
"Anxiety"[Mesh:NoExp]  

Patienter Patients (Fritextsökning) "Patients"[Mesh:NoExp] 
Operation Operative (Fritextsökning) 

Surgery (Fritextsökning) 
"Surgical Procedures, Operative"[Mesh:NoExp] 

 
Fritextsökning användes i Cinahls databas då den endast innehåller omvårdnadsartiklar 
och antal träffar blev för få med enbart ämnesord. Däremot innehåller PubMed fler 
inriktningar än bara vård och blir därmed för stor för att använda fritextsökning och 
därför begränsades sökorden till Mesh-termer. 
 
Sökorden preoperativ vård och oro/ångest var de sökord som bäst motsvarade 
uppsatsens syfte och användes därför som Major headings och Major Topic i respektive 
databas. Dessa sökord användes även som fritextsökning i Cinahl och mesh-termer i 
PubMed. De andra sökorden användes endast som fritextsökning i Cinahl och som 
mesh-termer i PubMed. I databasen Cinahl användes de två Major headings orden först 
var för sig för att sedan kombinera dessa med de övriga sökorden vilka användes som 
fritextsökning. I PubMed användes Major Topic först var för sig för att sedan 
kombinera dessa med sökorden vilka användes som mesh-termer. När sökningen endast 
gjordes på Major headings respektive Major Topic hittades för många artiklar vilka ej 
valdes då det var allt för många att kontrollera innebörden av. De kombinationer av 
sökord som inte gav några relevanta träffar för slutresultatet valdes att inte presenteras i 
sökhistoriken tabell 2 
 
De artiklar som valdes till resultatet skulle innefattas av olika kriterier 
 
Inklusionskriterier:  
Studier skrivna på engelska, svenska eller danska.  
Studier som är publicerade mellan 1997-2007. 
Artiklar som handlar om preoperativ vård. 
 
Exklusionskriterier: 
Review artiklar. 
Artiklar som handlar om barn. 
Artiklar som handlar om läkemedelsforskning. 
 
Relevanta titlar valdes utifrån syftet i sökträffarna. Abstrakten till de valda titlarna lästes 
igenom och de som inte motsvarade syftet eller inklusionskriterierna valdes bort. 30 
artiklar valdes ut varav 8 fick beställas från Campusbiblioteket i Varberg. De övriga 
artiklarna fanns på databaserna eller länkade i fulltext. Efter att ha granskat artiklarna 
och graderat dem återstod 20 artiklar till uppsatsens resultat. 
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Tabell 2 Sökhistorik 
 

Databas Datum Sökord Limits Antal 
träffar  

Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda 
artiklar  

Cinahl 07-10-
10 

(MH "Preoperative 
Care") and patients 

Research Article; 
Language: 
English, Swedish 

501 0 0 0 

Cinahl 07-10-
10 

(MH "Preoperative 
Care") and anxiety 

Research Article; 
Language: 
English, 
Swedish. 

72 39 7 6 

Cinahl 071010 (MH "Preoperative 
Care") and surgery 

Research Article; 
Language: 
English, Swedish 

557 0 0 0 

Cinahl 071010 (MH "Preoperative 
Care") and operative 

Research Article; 
Language: 
English, Swedish 

119 0 0 0 

Cinahl 071010 (MH "Anxiety") and 
preoperative care 

Research Article; 
Language: 
English, Swedish 

53 40 varav 4 nya 1 1 

Cinahl 071010 (MH "Anxiety") and 
patients 

Research Article; 
Language: 
English, Swedish 

1585 0 0 0 

Cinahl 071010 (MH "Anxiety") and 
operative 

Research Article; 
Language: 
English, Swedish 

60 18 varav 11 
nya 

1 1 

PubMed 071010 "Preoperative 
Care"[Majr] AND 
"Anxiety"[Mesh:NoExp] 

added to PubMed 
in the last 10 
years, published 
in the last 10 
years, only items 
with abstracts, 
English, Danish, 
Swedish 

110 42 varav 38 
nya 

14 9 

PubMed 071010 "Anxiety"[Majr:NoExp] 
AND  "Preoperative 
Care"[Mesh] 

only items with 
abstracts, 
English, Danish, 
Swedish 

181 64 varav 21 
nya 

4 1 

PubMed 071010 "Anxiety"[Majr:NoExp] 
AND "Patients"[Mesh] 

added to PubMed 
in the last 10 
years, published 
in the last 10 
years, only items 
with abstracts, 
English, Danish, 
Swedish 

90 13 varav 8 nya 3 2 

PubMed 071010 "Anxiety"[Majr:NoExp] 
AND "Surgical 
Procedures, 
Operative"[Mesh] 

added to PubMed 
in the last 10 
years, published 
in the last 10 
years, only items 
with abstracts, 
English, Danish, 
Swedish 

429 0 0 0 
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Databearbetning 
 
Artiklarna delades upp varpå sammanfattningar på svenska gjordes av varje artikel. 
Detta för att lättare få en överblick över varje artikel och dess innebörd. Artiklarnas 
vetenskapliga kvalité granskades och graderades enligt bedömningsmall framtagen av 
Carlsson och Eiman (2003). Därefter granskades artiklarna på nytt. Alla artiklarna 
granskades därmed minst två gånger och lästes ett flertal gånger av samtliga författarna 
till föreliggande uppsats. Därefter sammanfattades artiklarnas resultat vilka i sin tur 
presenterades och validerades. Artiklarnas resultatsammanfattning indelades därefter i 
olika kategorier.  
 
Dessa kategorier blev: 
 

• Musik 
• Information och undervisning 
• Akupressur, terapeutisk beröring och värme 

 
Artiklarnas resultat sammanställdes sedan till en löpande text i litteraturstudiens 
resultat. 

Resultat 

Musik 
 
Musik hade en avslappnande och lugnande effekt hos patienter med preoperativ oro. I 
en studie kände patienterna en rogivande effekt oavsett vilken musik de fick lyssna på, 
trots att de inte fick välja musikstil själva (Man Bun Yung, Chui-Kam, French & Moon 
Fai Chan, 2002). Kvinnor som skulle genomgå en bröstbiopsi fick lyssna på new age 
musik före ingreppet och detta resulterade i en minskning i deras förväntade 
preoperativa oro (Haun, Mainous & Looney, 2001). Att musik sänker oro bekräftas 
också i en studie där de i interventionsgruppen fick lyssna på valfri musik preoperativt 
medan en kontrollgrupp fick den sedvanliga preoperativa förberedelsen. Det kunde 
konstateras att resultatet av STAI-S blev signifikant lägre hos interventionsgruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen (Hamel, 2001; Wang, Kulkarni, Dolev & Kain, 2002). 
Enligt Hamel (2001) upplevde kvinnor mer oro jämfört med män. I Cooke, Chaboyer, 
Schluter & Hiratos (2004) och Doering, Katzlberger, Rumpold, Roessler, Hofstoetter et 
al. (2000) studie framkom dock ingen skillnad i oro mellan kvinnor och män. Patienter 
som lyssnade på musik preoperativt (interventionsgrupp) kände en lägre grad av oro än 
de som hade hörlurar på sig, utan musik (placebogrupp). Även den tredje gruppen 
(kontrollgruppen) som genomgick sedvanliga preoperativa förberedelser hade en högre 
grad av oro än interventionsgruppen. Det var ingen skillnad i oro mellan de olika 
musikstilarna som patienterna hade valt i interventionsgruppen (Cooke et al. 2004). När 
patienterna i en interventionsgrupp fick sitta i speciella vilostolar och lyssna på 
självvald musik ledde också detta till en signifikant sänkning av STAI-S (Lee, 
Henderson & Shum, 2003). 
 
Hos patienter som fick lyssna på musik sänktes blodtrycket signifikant medan de 
patienter som inte fick lyssna på musik istället hade en signifikant blodtryckshöjning 
(Man Bun Yung et al., 2002). Blodtrycket och hjärtfrekvensen sjönk hos 
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interventionsgruppen medan de istället ökade hos kontrollgruppen (Hamel, 2001). I en 
annan studie bekräftas tidigare resultat till viss del då andningsfrekvensen sänktes i den 
grupp som fick lyssna på musik. Även det systoliska blodtrycket sänktes i 
interventionsgruppen, dock ej signifikant (Haun et al., 2001). Däremot visades det ingen 
skillnad i de fysiologiska värdena oavsett om de tillhörde interventionsgruppen eller 
kontrollgruppen i varken Lee et al. (2003) eller Wang et al. (2002) studier.  

Information och undervisning 
 
Att få detaljerad information upplevde patienterna som en större tillfredsställelse än de 
som inte fått information i lika stor utsträckning. Men det visades ingen skillnad i den 
preoperativa oron trots att patienterna tilldelades olika information (Ivarsson, Larsson, 
Lührs & Sjöberg, 2005).  
 
Patienter som i en studie ville ha detaljerad information innan operationen men som 
endast fick en begränsad information var mer oroliga inför både operationen och 
narkosen. De som ville ha begränsad information men som fick detaljerad information 
var däremot mindre oroliga. Patienter som ville ha en begränsad information upplevde 
sig ha en större kontroll över situationen oavsett vilken information de blev tilldelade 
(Mitchell, 2000). I en annan studie påvisas en statistisk signifikans där STAI-T 
minskade i grupper där begränsad information givits medan STAI-T i den andra 
gruppen där detaljerad information givits blev signifikant högre. STAI-T var signifikant 
högre innan informationen gavs hos de patienter som inte ville ha någon information 
alls preoperativt (Yucel, Gecici, Emul, Gulsoy, Dayanir et al., 2007). De patienter som 
fått begränsad information hade ett större behov av att innan inskrivning ta kontakt med 
kunniga sjuksköterskor. Preoperativt var det inte någon skillnad mellan patient-
grupperna i deras upplevelser av hur oron påverkade dem. Däremot hade kvinnorna i 
gruppen som fick detaljerad information en större känsla av att deras preoperativa oro 
var starkare än vad männen upplevde i samma grupp (Ivarsson et al., 2005). Att kvinnor 
är mer oroliga än män bekräftas av Kiyohara, Kayano, Oliveira, Yamamoto, Inagaki et 
al. (2004).  
 
Patienter som fått en mer utförlig skriftlig information visade sig mer tillfreds med den 
muntliga informationen. Med den skriftliga informationen som kunskapsbas kände 
patienter att de kunde föra en mer givande dialog med läkarna (Ivarsson et al., 2005). En 
majoritet av patienterna föredrog skriftlig eller muntlig information mer än information 
given i andra former såsom videopresentation eller preoperativ vistelse på avdelningen. 
En majoritet (74,6%) av patienterna vill också ha den preoperativa informationen minst 
en vecka innan operationen (Mitchell, 2000). Patienter som fick besök av vårdpersonal i 
hemmet samt muntlig och skriftlig information preoperativt upplevde en lägre STAI-S 
än de patienter som endast fick skriftlig information hemskickad innan inskrivning på 
sjukhus (Beddows, 1997). Information i form av broschyrer och film som gavs 
preoperativt sänkte STAI-S från att informationen gavs till dagen operationen skulle ske 
(Bondy, Sims, Schroeder, Offord & Narr, 1999). En video med information om det pre-, 
peri- och postoperativa skedet bidrog till att patienternas oro inte ökade. STAI visade att 
den patientgrupp som fick se informationsvideon hade samma grad av oro innan videon 
sågs som de hade på operationsdagens morgon. Den andra gruppen som inte fick se 
videon hade en signifikant höjning av oro på operationsdagens morgon (Doering et al. 
2000). Däremot visades ingen skillnad i oro hos de patienter som använt sig av en 
webbsida med information och de patienter som inte haft någon tillgång till webbsidan. 
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Det var heller ingen skillnad inom de enskilda grupperna före eller efter de hade fått 
tillgång till informationen (Hering, Harvan, D’Angelo & Jasinski, 2005). 
 
Utbildningsnivå hade i en studie signifikant påverkan på STAI-T vilket visade att oron 
minskade ju högre utbildning patienten hade (Kiyohara et al., 2004). Beroende på hur 
hög utbildning patienter har är de olika mottagliga för information (Ivarsson et al., 
2005). De patienter som inte visste så mycket om sin diagnos men som var väl insatta i 
det operativa ingreppet visade en lägre STAI-S jämfört med de som inte visste mycket 
om det operativa ingreppet. En signifikant skillnad hos män syntes då deras STAI-S 
minskade vid kunskap om operationen. Det syntes ingen signifikant skillnad i oro 
mellan de patienter som fått information och de som inte fått information om anestesi 
(Kiyohara et al., 2004).) Patienter med hög oro hade en lägre förmåga att kunna 
fokusera och koncentrera sig, medan patienter med låg oro hade en högre förmåga att 
kunna fokusera och koncentrera sig. Detta medförde att patienter med låg oro hade en 
större förmåga att ta till sig och bearbeta informationen som tilldelades patienten 
preoperativt (Lehto & Cimrich, 1999). 
 
I en kvalitativ studie upplevde patienterna en tillfredställelse med preoperativ 
undervisning. Patienterna kände sig trygga och bekanta med avdelningen då de bland 
annat fått undervisning, fått besöka avdelningen, träffa personalen och testa hjälpmedel 
innan inskrivning. Att patienterna kände igen personal på avdelningen gjorde också att 
patienterna kände större trygghet när de mötte ett bekant ansikte. Känslan och 
upplevelsen inför en operation påverkades av den preoperativa utbildningen. ”It helped 
me understand what will happen; to have procedures explained; and it helped to know 
what to expect” (Spalding, 2003, s. 286). Patienterna fick information genom muntlig 
undervisning, film och broschyrer. Förberedelserna gjorde att patienterna kände sig väl 
förberedda, trygga och mindre oroliga inför sin operation (Spalding, 2003). 
 
Det är sjuksköterskan som avgör vilken information som skall ges till patienten och i 
vilken form den skall presenteras. Många patienter glömde bort den information som de 
först fått. Detta berodde främst på dålig uppföljning av sjuksköterskan. Den 
preoperativa utbildningen hade en tendens att inrikta sig mot den tekniska utrustning 
som är till för att hjälpa patienten i sin rehabilitering. Sjuksköterskan informerade olika 
beroende på sin utbildning och sina intressen. I studien visade det sig att vissa inriktade 
sig helt på den tekniska utrustning som patienten skulle komma att stöta på, medan 
andra riktade in sig mer på patientens rehabilitering. Nyblivna sjuksköterskor ansåg att 
det bästa sättet att lära sig att undervisa patienter var att följa med och observera de mer 
erfarna sjuksköterskorna. Några andra aspekter som påverkade undervisningen av 
patienterna var tidsperspektivet och arbetsbelastningen. Detta hade stor betydelse för 
vilken och hur mycket information samt undervisning sjuksköterskorna kunde ge 
patienterna preoperativt (Lee & Lee, 2000).  

Akupressur, terapeutisk beröring och värme 
 
I en studie undersöktes hur akupressur påverkade den preoperativa oron. Både den 
gruppen som fick akupressur på terapeutiska punkter och den gruppen som fick 
akupressur på icke terapeutiska punkter visade minskad oro. Gruppen som fick 
akupressur visade dock en tydligare sänkning av oro än den andra gruppen. Detta 
innebär att beröring i sig hade en förmåga att sänka oro hos patienter (Agarwal, Ranjan, 
Dhiraaj, Lakra, Kumar et al., 2005). 
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Dialog med en preoperativ patient i kombination med terapeutisk beröring sänkte 
patientens självuppskattade oro enligt STAI. Terapeutisk beröring innebar att 
sjuksköterskan rörde händerna över patientens kropp utan att ha hudkontakt. De 
patienter som fick terapeutisk beröring hade en signifikant sänkning i STAI-S efteråt 
vid jämförelse med kontrollgruppen som endast förde en dialog med sjuksköterskan 
(Samarel, Fawcett, Davis & Ryan, 1998). 
 
Den preoperativa oron sänktes genom att patienten kände sig lagom varm med hjälp av 
en värmerock som patienten själv kunde reglera. Interventionsgruppen som använde 
värmerocken visade en signifikant sänkning av oro. Interventionsgruppen visade också 
en signifikant höjning i nivån av sin subjektiva känsla gällande sin kroppstemperatur. 
Detta innebar att de upplevde en större känsla av välbehag angående sin 
kroppstemperatur till skillnad från kontrollgruppen. Patienterna blev alltså både mindre 
oroliga och mer tillfreds med sin kroppstemperatur i interventionsgruppen (Wagner, 
Byrne & Kolcaba, 2006). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Artikelsökningen gjordes via databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet av 
datainsamlingen motsvarade uppsatsens syfte. Efter att abstrakt lästs sorterades 
artiklarna efter relevans mot litteraturstudiens syfte. De som valdes ut lästes i fulltext 
och bedömdes utifrån en bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). Då kunde 
ytterligare artiklar sorteras bort på grund av brist i den vetenskapliga kvaliteten. En 
styrka sågs i de valda artiklarna då de bekräftade varandra.  
 
De sökord som till en början användes var preoperativ vård, patienter och operation. 
Vid genomläsning av titlarna i sökresultatet upptäcktes att begreppet oro/ångest 
(anxiety) var vanligt förekommande. Begreppet lades då till bland sökorden för att få 
fler artiklar som motsvarade studiens syfte. Anxiety som sökord kan ses som en 
generalisering av de preoperativa patienterna. Ordet valdes ändå att användas då syftet 
med studien inriktades på patienter med preoperativ oro. Medvetenhet finns dock om att 
alla preoperativa patienter inte upplever oro. 
 
De artiklar som uteslöts var de som handlade om enbart postoperativ oro, barn eller 
läkemedelsstudier, var äldre än 10 år eller inte var skrivna på engelska, svenska eller 
danska. Artiklarna som används i litteraturstudien kommer från flera olika länder. 
Asien, Europa, Oceanien, Sydamerika och Nordamerika finns representerade. 8 av 
artiklarna kommer från Nordamerika, 6 kommer från Europa, 3 från Asien, 2 från 
Oceanien och 1 från Sydamerika. I och med att majoriteten av artiklarna är 
undersökningar i västerländska länder och endast 4 från övriga världen kan detta ge en 
ojämn fördelning som inte blir representativ. Fördelningen av artiklarna anses ändå ge 
en bra grund till uppsatsen då spridningen ger en världsomfattande bild av det problem 
som belyses i uppsatsen. 
 
Analysen av artiklarna började med att artiklarna bedömdes utifrån uppsatsens syfte. 
Därefter när artiklarna granskades och en fördjupning av varje artikel gjordes fanns 
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gemensamma faktorer. Dessa faktorer gjorde att resultaten kunde delas in i olika 
kategorier. Utifrån dessa kategorier sammanställdes artiklarna till resultat. I flera artiklar 
var undersökningarna liknande varandra, detta gjorde att de kategorier som användes 
framkom på ett tydligt sätt. Däremot fanns några artiklar vars metoder skilde sig från 
majoriteten av artiklarna men som ändå var intressanta i förhållande till syftet. 

Resultatdiskussion 
 
Artiklarna kontrollerades och graderades med hjälp av en bedömningsmall för 
kvalitativa och kvantitativa studier utarbetad av Carlsson och Eiman (2003). När 
artiklarna var granskade och alla hade tilldelats en gradering var 9 artiklar av grad I, 9 
av grad II samt 2 av grad III. Av de artiklar som valdes var det vissa som saknade en 
utförlig metodbeskrivning samt etiska aspekter. Det kan ses som en svaghet i uppsatsen 
då upprepning av artiklarnas studie inte går att genomföra. Av de 20 artiklar som valdes 
att ta med i resultatet var 18 kvantitativa och 2 kvalitativa. Deras syfte, metod och 
slutsats kan ses i tabell 3. Det kan uppfattas som en svaghet att många artiklar är 
kvantitativa och få är kvalitativa då omvårdnadsåtgärderna endast belyser om de är 
effektiva eller inte. Det belyser inte hur patienterna upplevde åtgärderna. Att de flesta 
artiklar var kvantitativa ses som en styrka då det just belyser effekten av 
omvårdnadsåtgärderna. En styrka med uppsatsen är att de flesta av artiklarna i resultatet 
använde STAI frågeformulär som ett mätinstrument på oro vilket ger en samlad bild. 
 
Hos de patienter som skall genomgå en operation kan oro vara en stor del i det 
preoperativa skedet. Patientens eventuella preoperativa ångest och oro kan minskas 
genom att sjuksköterskan använder sin kunskap för att kunna tyda signaler om 
patientens psykiska tillstånd (Holm & Hansen, 2000).  
 
Musik minskar patienters oro inför en operation. Patienten kan till exempel ta med sig 
musik hemifrån vid inskrivningen på sjukhuset inför en operation (Ivarsson et al., 2005; 
Cooke et al., 2004). Musik är då en omvårdnadsåtgärd som är enkel att tillämpa på en 
orolig patient. Det är också en kostnadseffektiv omvårdnadsåtgärd. Enligt ICN:s etiska 
koder (Svensk sjuksköterskeförening, 2000) är det sjuksköterskans roll att tillgodose 
patientens hälsa och lindra lidande. Detta kan ske genom att sjuksköterskan aktivt 
uppmuntrar patienter till åtgärder för att minska deras oro. När patienter lyssnar på sin 
egen musik sänks oron och lidandet (Cooke et al., 2004). Genom att undervisa patienten 
om att musik kan sänka oro, kan patienten få kunskap och en känsla av delaktighet i den 
preoperativa vården. För att hantera en ny situation kan patienten utveckla 
copingstrategier. Musik kan ses som ett hjälpmedel för positiva copingstrategier. Det är 
när patienten blir medveten om vad som skall ske som patienten kan få kontroll över sin 
situation. Patienten blir då delaktig i sin vård och tillsammans med sjuksköterskan kan 
patienten aktivt arbeta för att blir mer självständig i sin egen vård (Jahren Kristoffersen, 
2005). 
 
I en studie av Lee et al. (2003) där patienterna både lyssnade på musik och satt i 
vilstolar kan den minskade oron likaväl ha berott på vilstolarna som på musiken. Ur ett 
estetiskt perspektiv kan detta betyda att flera faktorer i kombination med varandra kan 
påverka patienters sinnesstämning (Torunn Björk & Breievne, 2005). Genom att 
individanpassa den preoperativa vården kan sjuksköterskan komma med förslag och 
idéer om hur patienten kan tillgodose sin egen hälsa. För att kunna utföra en omvårdnad 
av god kvalité kan sjuksköterskan använda sig av olika omvårdnadsåtgärder. 
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Omgivningen kring patienten kan exempelvis påverka patientens sinnestämning genom 
färg och inredning (Panelius & Varisto, 1989).  
 
Om musik har en betydande roll i patientens omgivning utanför sjukhuset kan det vara 
en idé att fortsätta med det även på sjukhuset (Jahren Kristoffersen, 1998a). Patienter 
påvisade en förändring i blodtryck, puls och andning när de fick lyssna på musik. 
Genom musikens användning i vården mot preoperativt oroliga patienter, kan både 
patientens psykiska och fysiologiska hälsa påverkas (Man Bun Yung et al., 2002; 
Hamel, 2001; Haun et al., 2001). Detta kan bero på att när patienten lyssnar på musik 
påverkas blodtrycket, pulsen och andningsfrekvensen eftersom den psykiska oron 
minskar. Musik kan därmed ge patienten de bästa förutsättningarna inför en operation 
då patienter med höga fysiologiska värden kan drabbas av komplikationer både under 
och efter en operation (Holm & Hansen, 2000). 
 
Patienter reagerar olika på information. De som får begränsad information preoperativt 
men vill ha detaljerad information reagerar med en högre grad av oro än de i motsatt 
situation, det vill säga de som får detaljerad information men som endast vill ha 
begränsad information (Mitchell, 2000; Yucel et al., 2007). För att förebygga patientens 
preoperativa oro kan sjuksköterskan vid patientens inskrivning på sjukhuset ta reda på 
vilken information patienten vill ha. Detta sker delvis genom en interaktion med 
patienten där sjuksköterskan sätter sig in och skapar sig en bild av patientens 
informationsbehov (Bergh, 2003). 
 
Patienter som är olika utbildade är också olika mottagliga för information (Ivarsson et 
al., 2005). STAI-T, som beskriver den oro som en del människor har som 
personlighetsdrag, har visats vara högre preoperativt hos människor med lägre 
utbildningsnivå (Kiyohara et al., 2004). Det är mycket som påverkar hur mottaglig en 
patient är för undervisning. I sjuksköterskans arbete är det därför viktigt att kunna 
anpassa den preoperativa undervisning som ges till patienten (Jahren Kristoffersen, 
2005). 
 
Uppsatsens resultat visar att patienters STAI-S sänktes signifikant med hjälp av olika 
omvårdnadsåtgärder såsom musik, information, undervisning och terapeutisk beröring 
(Bondy et al., 1999; Hamel, 2001; Wang et al., 2002; Kiyohara et al., 2004; Samarel et 
al., 1998). Detta visar att oberoende om patienten uppvisar hög STAI-T eller inte, kan 
de ändå preoperativt uppvisa hög STAI-S. Detta visar på att även personer som är lugna 
och trygga i sig själva kan uppnå en hög grad av oro i den preoperativa fasen. Detta kan 
också resultera i en kris. Vidare bekräftas det av Cullberg (1992) att alla individer kan 
hamna i en kris. Det är sjuksköterskans ansvar att agera i en situation där en patient 
befinner sig i riskzonen för en kris. Sjuksköterskan bör individanpassa omvårdnaden av 
patienten och undervisningen som patienten skall få. En patient som befinner sig i 
chockfasen i en kris kan ha svårt att ta till sig den information som sjuksköterskan ger. 
Patientundervisningen kan då behöva upprepas flera gånger (Cullberg, 1992). Detta 
bekräftas också av Strömberg (2005) som menar att information kan ges vid flera 
tillfällen, både verbalt och skriftligt. Patienters tidigare upplevelser kan ha stor 
betydelse för hur patienten reagerar och hanterar situationen att bli inlagd på sjukhus. 
Patientens kunskaper, känslor och personlighet kan ha betydelse för hur, var och när 
patienten är mottaglig för undervisning och information (Panelius & Varisto, 1989).   
 



14 

Oro har en påverkan på patienternas förmåga att kunna fokusera och koncentrera sig 
innan operation. Ju mer orolig patienten är desto svårare har patienten att fokusera och 
koncentrera sig. I motsatt situation blir det lättare för patienten att fokusera och 
koncentrera sig (Lehto & Cimrich, 1999). Olika nivåer av stress kan uppkomma i 
samband med oro och detta kan bidra till en koncentrationshöjning om stressnivån är 
måttlig (Kennerley, 2005). Viss nivå av stress bekräftas också enligt Moxnes (2001) 
kunna höja koncentrationsförmågan. Detta kan vara viktigt ur ett sjuksköterske-
perspektiv då stressen både kan vara positiv eller negativ. Sjuksköterskan bör kunna 
bedöma när patientens stress övergår från positiv till negativ. 
 
Majoriteten av patienterna föredrog som ovan nämnt, information via muntlig eller 
skriftlig metod (Mitchell, 2000). De olika metoderna som kan används är skriftlig, 
muntlig, videoband samt att patienterna får besöka avdelningen (Spalding, 2003). I och 
med att informationen skall individanpassas bör sjuksköterskan kunna erbjuda olika 
metoder för att patienten ska kunna tillgodose sig informationen (Jahren Kristoffersen, 
1998a; Panelius & Varisto, 1989; Spalding, 2003; Lee & Lee, 2000). Detta skall inte 
utesluta att andra metoder även skall finnas lättillgängligt på avdelningar (Spalding, 
2003). Även om många olika informationskällor skall finnas lättillgängliga har det 
enligt Hering et al. (2005) inte påvisats någon effekt på den preoperativa oron när 
patienter fick tillgång till en webbsida. I mötet mellan sjuksköterska och patient har inte 
bara den verbala kommunikationen stor betydelse utan även den icke verbala 
kommunikationen såsom kroppsspråk och tonläge. Kommunikationen i det preoperativa 
skedet är mycket viktigt (Holmdahl, 1990). Eftersom sjuksköterskor kan påverka 
patienter positivt eller negativt genom sitt uppträdande är det viktigt att information 
lämnas på ett för patienten fördelaktigt sätt.  
 
En majoritet vill ha preoperativ information minst en vecka i förväg (Mitchell, 2000). 
När en sjuksköterska skall ge preoperativ information är det arbetsbördan och längden 
på den preoperativa fasen som är av störst betydelse. Är det en kort preoperativ fas 
måste sjuksköterskan prioritera vad hon skall informera om och vad av informationen 
som är viktigast för patienten att veta (Lee & Lee, 2000). Patienter som genomgår en 
lång preoperativ fas har indirekt mer tid på sig att förbereda sig och då kunna bearbeta 
den information som sjuksköterskan har givit (Holm & Hansen, 2000). Vid en hög 
arbetsbelastning är det större risk att sjuksköterskan blir stressad och information som 
skall ges till patienten påverkas och även om patienten har en lång preoperativ fas får 
denna då en begränsad information (Lee & Lee, 2000). Det är viktigt att sjuksköterskan 
använder den preoperativa tiden väl för att ge patienten den bästa förberedelsen (Holm 
& Hansen, 2000). Genom hög arbetsbelastning kan den preoperativa vården försämras 
vilket kan öka oron hos patienterna. Detta på grund av att sjuksköterskan inte kan 
tillgodose patientens behov av preoperativa förberedelser. 
 
Akupressur och terapeutisk beröring är en effektiv omvårdnadsåtgärd för att lindra oro 
hos preoperativa patienter (Agarwal et al., 2005; Samarel et al., 1998). Genom att en 
närhet uppstår som bekräftar mötet mellan sjuksköterska och patient kan sjuksköterskan 
på detta sätt bidra till att patienten känner sig mer lugn och mindre orolig (Holmdahl, 
1990). Detta bekräftande möte uppmanas även i sjuksköterskans etiska riktlinjer samt 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som bidrar till en god omvårdnad (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2000; Socialstyrelsen, 2005a). Det som är gemensamt för 
akupressur och terapeutisk beröring är att det belyser det bekräftande mötet. 
Sjuksköterskans tid tillsammans med patienten skapar en närhet och trygghet. 
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Möjlighet att ha en värmerock på sig ger en större känsla av välbehag i 
kroppstemperaturen då patienterna själva kunde ställa in den på rätt temperatur. Detta 
ledde till en minskad känsla av oro. Eftersom patienterna fick en värmerock de själva 
kunde reglera betydde även det att de återfick kontroll över sin egen situation (Wagner 
et al., 2006). Autonomin förloras i vårdsituationer där man tvingas överlämna sig själv i 
vårdarens händer (Cullberg, 1992). Genom att själv kunna påverka och känna sig 
delaktighet i sin vård kan oron minskas. Sjuksköterskan har i sin roll till uppgift att 
uppmuntra till självbestämmande och därmed främja patientens autonomi (Jahren 
Kristoffersen, 2005).  
 
I flera olika studier syns ett samband som visar att kvinnor är mer oroliga än män i det 
preoperativa fasen (Hamel, 2001; Ivarsson et al., 2005; Kiyohara et al., 2004). Att 
kvinnor är mer oroliga än män bör inte förutsättas i vårdarbetet av preoperativa 
patienter. Sjuksköterskan bör trots detta ha vetskap om att studier visar att kvinnor är 
mer oroliga än män. Det är sjuksköterskans ansvar att kontinuerligt uppdatera sina 
omvårdnadskunskaper genom att söka nya forskningsrön (Socialstyrelsen, 2005a). Det 
har däremot i andra studier inte påvisats något samband mellan kvinnor och ökad oro 
(Cooke et al., 2004; Doering et al., 2000). Detta kan tolkas vilket beskrivs ovan i 
Bakgrund, som att det inte är genusbetingat med oro, utan snarare individbetingat 
(Omvårdnad, 2007). 

Konklusion 
 
Många patienter känner oro inför en operation. Graden av oro varierar. Genom olika 
omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan lindra preoperativ oro hos de patienter som 
upplever det. Det som är av stor vikt är att se till alla patienters individuella behov för 
att därmed anpassa vilken omvårdnadsåtgärd som passar bäst. 
 
Resultatet visar att preoperativ oro kan minskas genom att patienter får lyssna på musik. 
Det spelade ingen roll om patienterna fick välja musik själv, eller om de fick välja 
mellan olika förvalda alternativ. Hos en del patienter sänktes också fysiologiska värden 
såsom blodtryck, puls och andningsfrekvens när patienterna fick lyssna på musik. 
 
Information och undervisning var också åtgärder som kunde minska en patients 
preoperativa oro. Det kunde vara faktorer som att anpassa information till varje patient 
eftersom vissa patienter vill ha begränsad information, medan andra vill ha detaljerad. 
Olika informationsformer såsom video, skriftlig information eller muntlig information 
kunde också sänka deras oro.  

Implikation 
 
De omvårdnadsåtgärder uppsatsen belyser har visat sig leda till minskad oro i praktiken. 
Därför är det viktigt att dessa uppmärksammas och används.  
 
Fortsatt forskning inom området preoperativ oro samt vilka omvårdnadsåtgärder som 
lindrar denna bör göras då fler alternativ och metoder ska kunna tillämpas i den 
preoperativa vården. I uppsatsens resultat framkommer ett flertal omvårdnadsåtgärder 
som bör forskas vidare på. Dessa är akupressur, terapeutisk beröring, värmeterapi och 
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nya informationsmetoder såsom Internet. Fler studier bör också göras utifrån ett 
genusperspektiv. 
 
Det vore även intressant att undersöka hur patienterna upplever de olika 
omvårdnadsåtgärderna. Därför kan kvalitativ forskning rekommenderas utifrån ett 
patientperspektiv.
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musik fick lägre 
STAI-S, och 
andningsfrekvensen 
sänktes vid 
jämförelse vid 
kontrollgruppen. 
 

Grad: II 

2005 
USA 

Hering, K., Harvan, J., 
D’Angelo, M. & 
Jasinski, D. 

The use of a 
computer 
website prior 
to scheduled 
Surgery (pilot 
study): Impact 
on patient 
information, 
acquisition, 
anxiety level, 
and overall 
satisfaction 
with 
anesthesia care 

Att undersöka 
vad en webbsida 
har för påverkan 
på preoperativ 
patient-
undervisning, 
patientens oro 
och patienters 
vidare 
upplevelse an 
anestesi 
omvårdnaden  

Studien var kvantitativ. 64 patienter 
delades in i två grupper. Mätningarna 
genomfördes en vecka innan operationen 
och på operationsdagen med hjälp av STAI 
och mSALT. 

I resultatet hittar man 
ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna gällande 
graden av oron.  
  

Grad: III 

2005 
Sverige 

Ivarsson, B., Larsson, 
S., Lührs, C. & Sjöberg, 
T. 

Extended 
written pre-
operative 
information 
about possible 
complications 
at cardiac 
surgery – do 

Att beskriva 
patienters 
upplevelse av 
information om 
möjliga 
komplikationer 
som finns vid 
hjärtoperation, 

Studien var kvantitativ. Urvalet bestod av 
182 personer som ingick i 
interventionsgruppen medan 156 stycken 
ingick i kontrollgruppen. 
Interventionsgruppen fick detaljerad 
information medan kontrollgruppen fick 
sedvanlig information. Patienternas 
upplevelse mättes med hjälp av ”the 

De flesta men inte 
alla var nöjda med 
den mer omfattande 
och mer detaljerade 
informationen. De 
som fick den 
detaljerade infor-
mationen var också 

Grad: I 



 

the patients 
want to now? 

både före och 
efter. 

Hospital Anxiety and Depression Scale” 
(HADS) vilken mätte upplevelse oro och 
nedstämdhet, ”the Impact of Event Scale” 
(IES) som mätte lidande som gjorde att 
patienterna blev undvikande och besvärade. 
Detta mättes åtta veckor innan operationen 
och åtta veckor efter operationen. 

mer tillfreds och 
upplevde att de kunde 
i större utsträckning 
diskutera 
behandlingen och 
alternativa 
behandlingar. 

2004 
Brasilien 

Kiyohara, L.Y., 
Kayano, L.K., Oliveira, 
L.M., Yamamoto, 
M.U., Inagaki, M.M., 
Ogawa, N.Y., 
Gonzales., P.E.S.M., 
Mandelbaum. R., 
Okubo, S.T., Watanuki, 
T. & Vieira, J.E. 

Surgery 
information 
reduces 
anxiety in the 
pre-operative 
period 

Att undersöka 
och uppskatta 
graden av oro 
relaterat till 
vilken 
information 
patienterna visste 
angående 
diagnosen, 
ingreppet och 
anestesin, dagen 
innan 
operationen. 

Studien var kvantitativ. 82 kvinnor och 38 
män blev intervjuade och beskrev sin 
kunskap om diagnosen, ingreppet och 
anestesin. STAI användes för att mäta 
patientens grad av oro. 

Oron var lägre när 
patienten hade 
kunskap om det 
kommande ingreppet 
men inte om sin 
diagnos. 

Grad: II 

 2003 
Kina 

Lee, D., Henderson, A. 
& Shum, D. 

The effect of 
music on 
preprocedure 
anxiety in Hon 
Kong Chinese 
day patients 

Att identifiera 
musikens effekt 
på preoperativ 
oro hos kinesiska 
patienter i Hong 
Kong som ska 
genomgå 
dagkirurgi.  

Studien var kvantitativ. 113 patienter 
delades upp i en kontrollgrupp och en 
interventionsgrupp. För att mäta 
patienternas oro fick de fylla i STAI- 
frågeformuläret och värden såsom 
blodtryck, puls och respiration mättes. 
Mätningarna gjordes två gånger. Först då 
de kommit till sjukhuset togs dessa värden. 
Sedan fick interventionsgruppen lyssna på 
musik i 20-40 minuter medan 
kontrollgruppen fick vila i väntrummen på 
sedvanligt vis. Mätningarna gjordes igen 10 
minuter innan de skulle opereras. 

Patienternas 
självuppskattade oro 
sänktes signifikant 
hos interventions-
gruppen som fick 
lyssna på musik.  
Blodtryck, puls och 
respiration sänktes i 
både kontrollgruppen 
och interventions-
gruppen.   

Grad: II 

2000 
Australien 

Lee, D. S. & Lee, S. S. Pre-operative 
teaching: How 
does a group 
of nurses do 
it? 

Att skaffa en 
uppfattning om 
hur en grupp 
sjuksköterskor 
som jobbar inom 

Studien var kvalitativ där materialet 
samlades in via personliga 
semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor. Det var 11 sjuksköterskor som 
deltog. Intervjuerna spelades in för att 

Studien visar vad och 
hur sjuksköterskorna 
undervisade 
patienterna pre-
operativt men inte hur 

Grad: I 



 

kirurgi 
organiserar och 
tillämpar den 
preoperativa 
undervisningen 
och de 
svårigheter de 
måste övervinna. 

senare skrivas av och valideras av 
deltagarna. Texten gjordes därefter mer 
lätthanterlig så den kunde analyseras. 

effektiv 
undervisningen var. 

1999 
USA 

Lehto, R.H. & Cimrich, 
B. 

Anxiety and 
directed 
attention in 
women 
awaiting breast 
cancer surgery 

Att undersöka 
sambandet 
mellan oro och 
förmågan till 
fokusering och 
koncentration  

Studien var kvantitativ. 45 kvinnor fick 
mäta sin koncentration genom skalor: Digit 
span, Span, SDMT, NCPC, och AFI. Deras 
grad av oro mättes också med hjälp av 
Poms.   

Resultatet visar att ju 
högre grad av oro 
patienten kände desto 
lägre förmåga till 
fokusering och 
koncentration. 

Grad: I 

2002 
Kina 

Man Bun Yung, P., 
Chui-Kam, S., French, 
P. & Moon Fai Chan, 
T. 

A controlled 
trial of music 
and pre-
operative 
anxiety in 
Chinese men 
undergoing 
transurethral 
resection of 
the prostate 
(TURP). 

Att testa 
musikens effekt 
preoperativt på 
kinesiska män 
som ska 
genomgå 
prostata-
operation. 

Studien var kvantitativ. 30 män blev 
slumpmässigt indelade i tre grupper; 
Interventionsgrupp (musikgrupp), 
kontrollgrupp och sjuksköterskenärvarande 
grupp. Patienterna i interventionsgruppen 
fick välja mellan tre musikalternativ. All 
musik hade en långsam rytm. De fick 
lyssna på musiken 20 minuter innan 
operationen. Ingen sjuksköterska var då 
närvarande. I kontrollgruppen fick 
patienterna sedvanliga preoperativa 
förberedelser och i 
sjuksköterskenärvarande gruppen fick 
patienten vänta på operationen medan en 
sjuksköterska var närvarande men utan att 
kommunicera med patienterna.   
Mätning av diastoliskt blodtryck och puls 
gjordes samt mätning av oro enligt kinesisk 
STAI före och efter operationen.  

Hos 
interventionsgruppen 
som fick lyssna på 
musik sjönk blod-
trycket signifikant. 
Oro enligt STAI hade 
sänkts mest hos 
interventionsgruppen. 
Hos kontrollgruppen 
visades ingen 
förändring. Detta 
visar att musik har en 
lugnande effekt på 
preoperativ oro.  

Grad:I 

2000 
England 

Mitchell, M. Psychological 
preparation for 
patients 
undergoing 
day surgery. 

Att hitta en så 
bra informations-
form som möjligt 
för att tillgodose 
patienten och 

Studien var kvantitativ. 120 patienter blev 
indelade i två grupper. En grupp fick 
begränsad information och den andra 
gruppen fick en mer detaljerad information. 
Alla fick ett frågeformulär angående olika 

Resultatet visar att de 
patienter som 
önskade detaljerad 
information men som 
endast fick en 

Grad: II 



 

lindra oron. 
Syftet var också 
att undersöka 
patientens 
copingförmåga i 
förhållande till 
informationen. 

copingstrategier.  begränsad infor-
mation var mer 
oroliga än de som 
fick den detaljerade 
informationen.  

1998 
USA 

Samarel, N., Fawcett, 
J., Davis, M.M. & 
Ryan, F.M. 

Effects of 
dialogue and 
therapeutic 
touch on 
preoperativa 
and 
postoperative 
experiences of 
breast cancer 
surgery: an 
exploratory 
study. 

Att undersöka 
effektiviteten av 
dialog i samband 
med terapeutisk 
beröring på pre- 
och postoperativ 
oro samt vilken 
effekt detta hade 
på patientens 
humör och 
postoperativ 
smärta.  

Studien var kvantitativ. 31 kvinnor som 
hemma fick besök av en sjuksköterska. En 
grupp fick lyssna på klassisk musik i 10min 
och sedan prata med sjuksköterskan i 
20min. Den andra gruppen fick terapeutisk 
beröring som sjuksköterskan utförde 
samtidigt som de lyssnade på musiken. 
Kvinnorna fick fylla i STAI innan 
experimentet och direkt efter. Experimentet 
utfördes också efter kvinnornas hemkomst. 
Då mättes även smärta med VAS.  

Resultatet visar att 
kvinnorna i 
interventionsgruppen 
hade lägre STAI-S 
efter den preoperativa 
behandlingen än 
kvinnorna i 
kontrollgruppen. 
 
 

Grad: I 

2003 
England 

Spalding, N.J. Reducing 
anxiety by pre-
operative 
education: 
Make the 
future familiar 

Att få förståelse 
för hur en 
preoperativ 
undervisnings-
process kan 
reducera 
patienters oro i 
väntan på en 
höftfraktursopera
tion i National 
Health Service 
(NHS), England 

Studien var kvalitativ. Data 
sammanställdes från fem olika preoperativa 
utbildningsprogram som bestod av olika 
moment. Dessa delar bestod av 
videoinformation, inskrivning till sjukhuset 
och om livet på avdelningen, smärtkontroll, 
frågestunder, övningar och hjälpmedel för 
mobilisering, förberedelser för hemgång, 
hur livet kommer se ut med höftprotes. 
Data samlades in från observationer, 
intervjuer och dokumentation. 

Patienters oro kunde 
minska genom att 
göra det okända 
familjärt. Det vill 
säga möta vård-
personalen, se rutiner 
på avdelningen, få 
kunskap om vad som 
kommer att ske före 
och efter operationen. 
Patienterna visste vad 
de hade att förvänta 
sig och på så vis 
sänktes oron. 

Grad: I 

2006 
USA 

Wagner, D., Byrne, M. 
& Kolcaba, K. 

Effects of 
comfort 
warming on 
preoperative 
patients 

Att jämföra 
effekten av 
preoperativ 
värmning med 
bomulls filtar 

Studien var kvantitativ. 118 patienter som 
innan operation antingen fick vanliga filtar 
eller en patientkontrollerad värmerock. 
Patienten fick fylla i TCI (subjektiv 
upplevelse av kroppstemperatur), NVAS 

Resultatet visar att 
interventionsgruppen 
som hade den patient-
kontrollerade värme 
rock upplevde mindre 

Grad: II 



 

eller en patient -
kontrollerad 
värme rock på 
patienters oro 
och förväntade 
välbehag i 
samband med sin 
kropps-
temperatur 

(upplevelse av kroppstemperatur) och 
NVAS (oro). 
 

oro (NVAS) än 
kontrollgruppen. De 
hade också högre 
poäng på TCI och 
NVAS temperatur.  
 

2002 
USA 

Wang, S-M., Kulkarni, 
L., Dolev, J. & Kain, 
Z,N. 

Music and 
preoperative 
anxiety: A 
randomized, 
controlled 
study 

Att undersöka 
musikens effekt 
på preoperativ 
oro 

Studien var kvantitativ. Vuxna patienter 
som skulle genomgå kirurgiskt ingrepp 
blev slumpmässigt utvalda till två olika 
grupper. interventionsgruppen lyssnade på 
musik via hörlurar som de själva valt ut, i 
30 minuter. Kontrollgruppen lyssnade inte 
på någon musik alls.  Oron skattades enligt 
STAI. Fysiska mätningar som blodtyck och 
puls togs även på operationsdagens 
morgon. Så fort prövningen var över 
gjordes dessa mätningar igen.   

Interventionsgruppen 
som lyssnade på 
musik skattade enligt 
STAI mindre oro än 
kontrollgruppen. De 
fysiologiska 
faktorerna, blodtryck 
och puls visade ingen 
skillnad mellan 
grupperna. De som 
lyssnat på musik 
innan operationen 
behövde inte lika 
mycket sedativs/-
lugnande läkemedel. 

Grad: II 

2005 
Turkiet 

Yucel, A., Gecici, O., 
Emul, M., Oyar, O., 
Gulsoy, U.K., Dayanir, 
Y.O., Acar, M., 
Degirmenci, B. & 
Haktanir, A. 

Effect of 
informed 
consent for 
intravascular 
contrast 
material on the 
level of 
anxiety: How 
much 
information 
should be 
given? 

Att jämföra två 
olika 
informations-
former, och hur 
detta påverkade 
patientens grad 
av oro. 

Studien var kvantitativ. 265 patienter fick 
antingen en kortfattad eller en mer 
omfattande information. Deras grad av oro 
mättes med STAI-testet både innan och 
efter informationen gavs. 

Resultatet visar att 
kortfattad information 
sänkte graden av oro 
medan den 
detaljerade 
informationen höjde 
graden av oro. 

Grad: I 

 



 

Bilaga 2 
STAI-S av Charles D. Spielberger 
Svensk översättning av A.-S. Rosen, 1988 
 
Instruktion: Här kommer en rad påståenden som man kan använda för att beskriva hur man 
känner sig. Läs dem ett i taget och kryssa över den siffra som allra bäst svarar mot hur Du 
känner Dig just nu, dvs. just nu när du fyller i detta. Fundera inte alltför länge på ett 
påstående utan ge det svar som Du själv tycker passar in på hur Du känner Dig just nu. 
 
 
  Inte alls Ganska lite Ganska mycket Mycket 

 
1 Jag känner mig lugn 

 
1 2 3 4 

2 Jag känner mig trygg 
 

1 2 3 4 

3 Jag är spänd 
 

1 2 3 4 

4 Jag känner mig lite nere 
 

1 2 3 4 

5 Jag känner mig väl till mods 
 

1 2 3 4 

6 Jag är upprörd 
 

1 2 3 4 

7 Jag gruvar mig för vad som kan 
hända 
 

1 2 3 4 

8 Jag känner mig nöjd 
 

1 2 3 4 

9 Jag är ängslig 
 

1 2 3 4 

10 Jag känner mig utvilad 
 

1 2 3 4 

11 Jag är säker på mig själv 
 

1 2 3 4 

12 Jag är nervös 
 

1 2 3 4 

13 Jag känner mig obeslutsam 
 

1 2 3 4 

14 Jag känner mig skakis 
 

1 2 3 4 

15 Jag känner mig glad 
 

1 2 3 4 

16 Jag känner mig ledsen 
 

1 2 3 4 

17 Jag är stressad 
 

1 2 3 4 

18 Jag känner mig lugn och samlad 
 

1 2 3 4 

19 Jag är bekymrad 
 

1 2 3 4 

20 Jag känner mig i god form 
 

1 2 3 4 

Moxnes, P. (2001) 

  
 
 


