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Sammanfattning  Preoperativ stress och oro är vanligt förekommande i dagens sjuk-
vård. Patienter med hög intensitet av preoperativ stress och oro får 
ofta postoperativa komplikationer såsom längre återhämtningsfas 
och svårare sårläkning. Syftet med litteraturstudien var att belysa 
omvårdnadsåtgärder som kan påverka preoperativ stress och oro. 
Litteraturstudiens resultat bygger på en analys av 16 vetenskapliga 
artiklar som söktes utifrån litteraturstudiens syfte. Tre omvård-
nadsåtgärder som är en del av sjuksköterskeprofessionen eller som 
finns tillgängliga på vårdavdelningar är information, sjuksköters-
kans förhållningssätt samt musik. Med hjälp av dessa omvårdnads-
åtgärder kan sjuksköterskan hjälpa patienten att reducera preopera-
tiv stress och oro i god tid. Detta resulterar i att patienten upplever 
trygghet i sin omgivning, slappnar av och blir mottaglig för infor-
mation. Om intensiteten av stress och oro reduceras preoperativt 
leder det till kortare sjukhusvistelse och därigenom lägre sjukhus-
kostnader. För att underlätta sjuksköterskans planering av omvård-
nadsåtgärder kan patientdagbok vara till hjälp. Det behövs forsk-
ning kring sjuksköterskans upplevelse att arbeta utifrån dessa tre 
omvårdnadsåtgärder.  
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Abstract  Preoperative stress and anxiety are commonplace in today's health 
care. Patients with high intensity of preoperative stress and anxiety 
often face a high risk of getting post-operative complications such 
as longer phase of recovery and difficulties during the heeling 
process. The aim of the literature review was to highlight the nurs-
ing interventions that may affect preoperative stress and anxiety. 
The result is based on an analysis of 16 scientific articles, which 
were sought on the basis of the aim of the literature review pur-
pose. Three nursing interventions are part of the nursing profes-
sion, and they are available at the wards. Those are information, 
the nurse's attitude and music. By using these nursing interventions 
the nurse can help to reduce preoperative stress and anxiety among 
patients before complications arise. The outcome of this is that the 
patient feels safe and comfortable in his/her surroundings, relaxed 
and s/he becomes amenable to information. If the intensity of 
stress and anxiety is reduced preoperatively, this will lead to short-
er hospital stay and lower hospital costs. Research is needed to un-
derstand the nurse's experience from working on the basis of these 
three nursing interventions.  
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Inledning 

Årligen utförs över 500 000 kirurgiska ingrepp i Sverige, varav drygt femtio procent är 
planerade (Holm & Hansen, 2000). Inför ett kirurgiskt ingrepp kan en individ uppleva att den 
egna integriteten är hotad (Pritchard, 2009). Detta kan upplevas som stressande för den 
enskilde. Att  inte ha kontroll över sin kropp eller över sin situation samt dessutom befinna sig 
i en okänd miljö leder ofta till oro och otrygghet. Redan när en patient får besked, om att ett 
kirurgiskt ingrepp ska äga rum, orsakar det psykiska och fysiologiska reaktioner hos ho-
nom/henne (Järhult & Offenbartl, 2006). Det kan yttra sig som känslor av obehag, svår oro, 
men även panikkänslor. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1980:763) ska patien-
ter erbjudas individuellt anpassad vård och information. Patienter med hög intensitet av oro 
preoperativt får ofta problem (Krupat, Fancey & Cleary, 2000) postoperativt såsom längre 
återhämtningsfas och sämre sårläkning. Sjuksköterskan kan därför vidta olika omvårdnadsåt-
gärder preoperativt med syfte att förebygga illabefinnande samt postoperativa komplikationer. 
För att ha möjlighet att reducera preoperativ stress och oro (Pritchard, 2009), bör det här om-
rådet undersökas närmare. 

 

Bakgrund  

Perioperativ omvårdnad 

Den perioperativa vården omfattar den vård patienten får före, under och efter ett kirurgiskt 
ingrepp (Lindwall & von Post, 2008). Genomgående i den perioperativa vårdprocessen arbe-
tar sjuksköterskan med patientanalys, planering, genomförande och utvärdering. Till den pre-
operativa vården (Holm & Hansen, 2000) räknas tiden från det att det bestäms att en patient 
ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp tills han/hon körs in i operationssalen. Före det kirurgiska 
ingreppet träffar patienten antingen en anestesi- eller operationssjuksköterska för ett preopera-
tivt samtal. I patientförberedelserna inför ingreppet ingår information om det kirurgiska in-
greppet och anestesimetod. För att anestesi- eller operationssjuksköterskan ska kunna skapa 
sig en förståelse för patientens känslor ges patienten tillfälle att beskriva sina känslor och upp-
levelser för sjuksköterskan i samband med detta tillfälle. Anestesi- eller operationssjukskö-
terskan kan då hjälpa patienten att bearbeta eventuell stress och oro (Lindwall & von Post, 
2008). Den postoperativa vården omfattar den tid då patienten vårdas på 
uppvakningsavdelning/postoperativavdelning för kontinuerlig övervakning samt då patienten 
vårdas och rehabiliteras på vårdavdelningen.  

Vid polikliniska kirurgiska ingrepp kommer patienten direkt hemifrån till 
operationsavdelningen (Järhult & Offenbartl, 2006). Vilka kirurgiska ingrepp som utförs 
polikliniskt styrs av ingreppets art, svårighetsgrad, patientens ålder samt allmänna 
hälsotillstånd. Om det kirurgiska ingreppet kräver inläggning på vårdavdelning för att 
genomgå ett planerat ingrepp, ett så kallat elektivt ingrepp (Holm & Hansen, 2000) kommer 
patienten till vårdavdelningen dagen före det kirurgiska ingreppet. Detta innebär att 
sjuksköterskan på vårdavdelningen hinner förbereda patienten väl på olika sätt inför ingreppet 
och eventuell preoperativ stress och oro hinner bearbetas. I dessa fall har patienten oftast 
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tidigare varit på sjukhuset och genomgått de nödvändigaste undersökningarna. Vid akuta ki-
rurgiska ingrepp prioriteras fysiska förberedelser före psykiska. Inför ett akut kirurgiskt in-
grepp finns mindre tid för patientanalys och planering. Detta innebär att sjuksköterskan inte 
har den tid som krävs för att förebygga/reducera preoperativ stress och oro.  

Fysisk förberedelse av patienten inför ett kirurgiskt ingrepp (Holm & Hansen, 2000) innebär 
att sjuksköterskan informerar patienten om preoperativa förberedelser som preoperativa hygi-
enrutiner. Sjuksköterskan informerar också om varför undersökningar görs, eventuell antibio-
tikaprofylax och om det specifika kirurgiska ingreppet patienten ska genomgå. Vid den fysis-
ka förberedelsen samarbetar sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskan hjälper även patienten 
med de basala behoven inför det kirurgiska ingreppet (ibid.).  

Psykisk förberedelse är betydelsefullt för patienten för att minimera risken för att drabbas av 
preoperativ stress och oro (Holm & Hansen, 2000). Sjuksköterskan förbereder patienten psy-
kiskt genom att delge preoperativ information. Hon försäkrar sig om att patienten förstått vad 
som planerats samt att eventuella missförstånd kring det kirurgiska ingreppet har klargjorts. 
För att patienten ska ha möjlighet att slappna av krävs kontinuitet i den preoperativa omvård-
naden på vårdavdelningen (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Patienten upplever då att 
han/hon befinner sig i trygga händer. Kontinuitet ger också sjuksköterskan bättre förutsätt-
ningar att inge förtroende.  

Preoperativ stress och oro förekommer ofta (Holm & Hansen, 2000). Sjuksköterskan får då 
vara uppmärksam på patientens beteende och fånga upp kroppsliga reaktioner som pulsök-
ning, ökad andningsfrekvens, fuktiga handflator och nervositet. Sjuksköterskan bör i god tid 
använda sig av eventuella återgärder för att reducera stress och oro inför ett kirurgiskt 
ingrepp. Finns det misstanke om att en patient har preoperativ oro bör sjuksköterskan 
observera och utesluta andra fysiologiska problem. Det kan vara svårt att skilja på preoperativ 
oro, smärta, infektioner eller störningar i elektrolytbalansen. För att kunna gradera patienters 
preoperativa oro kan sjuksköterskan använda sig av olika mätinstrument (Elkins, Staniunas, 
Rajab, Marcus & Snyder, 2004). Genom numerisk visuell analogisk oro-skala (NVAAS) kan 
patienten ange sin oro grad. Anger patienten noll innebär det att patienten inte upplever någon 
oro, anger patienten tio på NVAAS innebär det att han/hon upplever värsta tänkbara oro. 
NVAAS bedöms på samma sätt som visuell analog skala (VAS). Metoden anses enkel och 
bekväm. Preoperativ oro kan även graderas med State-Trait Anxiety Inventory-mätinstrument 
(STAI). Instrumentet består av påståenden och används genom att patienten får ange hur oro-
lig han/hon upplever sig just i det specifika ögonblicket. Patienten svarar genom en fyragradig 
skala, från ingen oro till mycket oro, därefter utvärderas graden av oro (ibid.). 

Då det är dags för det kirurgiska ingreppet tar en anestesi- eller operationssjuksköterska på 
operationsavdelningen emot patienten och fortsätter den perioperativa omvårdnaden (Lind-
wall & von Post, 2008).  Efter det genomförda ingreppet vårdas patienten postoperativt några 
timmar på en uppvakningsavdelning/postoperativavdelning (Järhult & Offenbartl, 2006). 
Patienten kan sedan antingen läggas in på vårdavdelning eller återgå hem igen, om patienten 
genomgått ett kirurgiskt ingrepp polikliniskt.  
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Stress och oro 

Stress kan inte alltid iakttagas (Levi, 2005) då stress enbart kopplas till det ospecifika i 
kroppens sätt att reagera på påfrestningar som en individ utsätts för. Stress kan även vara 
skadligt och är inte alltid bra för hälsan.  

I den preoperativa processen upplever en patient olika former av stress, som beskrivs i form 
av modeller (Cassidy, 2007). Dessa modeller beskriver varför patienten upplever stress 
preoperativt. Enligt Cassidy (2007) delas stress in i tre olika modeller: stimulusmodellen, 
responsmodellen och transaktionsmodellen. Stimulusmodellen identifierar de yttre krav som 
ställs på personen samt orsaken till stressen. Det kan vara individuella krav patienten har, som 
att klara av arbetet och att klara av hemmet utan att det ska brista någonstans. Detta kan leda 
till stress, då arbetsbördan blir alldeles för stor för vad personen klarar av. Responsmodellen 
handlar om abstrakta upplevelser som individer kan identifiera hos varandra. Det kan vara 
symtom som iakttas av omgivningen som till exempel irritation, orkeslöshet och 
sömnrubbningar. Responsmodellen visar hur det egentligen går till när en individ försöker 
handskas med kraven som han/hon har på sig. Transaktionsmodellen innefattar bland annat 
både stimulus- och responsmodellerna. Modellen tar även upp förhållandet mellan individen 
och omgivningen. Den identifierar individens aktivitet och påverkan på samspelet mellan 
honom/henne och omgivningen. Med hjälp av att se hur individen förhåller sig gentemot 
omgivningen kan det göras en tydligare identifiering av vilken sorts stress som skapas (ibid.).   

Vid kirurgiska ingrepp uppstår fysiologisk stress och kan orsakas av olika faktorer (Holm & 
Hansen, 2000), exempelvis att veta att ett kirurgiskt ingrepp ska genomföras med anestesi. 
Preoperativ stress ger fysiologiska förändringar hos patienten (Wetsch, Pircher, Lederer, 
Kinzl, Traweger, et al., 2009). Stressen leder till sympatikuspåslag i form av att patienten blir 
takykard, febril (Pritchard, 2009; Holm & Hansen, 2000), illamående och kan få kraftiga 
svettningar preoperativt (Wetsch, et al., 2009). Preoperativ stress kan påverka 
sårläkningsprocessen, vilket kan resultera i sämre sårläkning. Patienten riskerar då att 
sekundärt drabbas av komplikationer som sårinfektioner, vilket i sin tur leder till förlängd 
sjukhusvistelse. En studie visar även att psykisk stress inför ett kirurgiskt ingrepp påverkar 
sårläkningen (Broadbent, Petrie, Alley & Booth, 2003). Psykisk stress som att till exempel 
befinna sig i ”patientrollen” är också påfrestande för patienten. Det finns även faktorer som 
kan ge upphov till  både psykisk och fysiologisk stress. Det handlar om hur det kirurgiska 
ingreppet kommer att gå till, oro gällande om patienten ifråga kommer att vakna efter 
anestesin och resultatet av det kirurgiska ingreppet.  

När en patient ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp kan det beskrivas som om patienten ge-
nomgår olika faser av förståelse. Den första, orienteringsfasen, innebär att patienten känner 
ett behov av professionell hjälp (Erci, Sezgin & Kacmaz, 2008). Här får patienten den korrek-
ta och mest nödvändiga informationen inför det kirurgiska ingreppet. Sedan kommer identifi-
eringsfasen och här skapar patienten och sjuksköterskan en relation som växer allt mer. Pati-
enten är mycket orolig för sin diagnos, för den kommande operationen, hur prognosen ser ut 
och känner rädsla och oro för eventuella komplikationer. Patienten får den information som 
behövs gällande dessa frågor och om hur den pre- och postoperativa omvårdnaden kommer 
att se ut. Att ha en vårdplanering, som patienten kan uppleva trygghet med om det kommer att 
inträffa några komplikationer, reducerar den preoperativa stress och oro som kan uppstå. Ge-
nom det förtroende som skapas mellan patient och sjuksköterska samt patientens anhöriga, får 
patienten hjälp att se vilka möjligheter som finns. Detta underlättar för patienten att vara mer 
optimistisk. I nästkommande fas, driftfasen, vill patienten ha svar på sina frågor och blir mer 
intresserad av sitt eget sjukdomstillstånd. Patienten vill utforska och veta mer om sitt/sina 
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hälsoproblem. Slutligen går patienten igenom upplösningsfasen och i den här fasen är patien-
ten oberoende och har inte längre något behov av sjuksköterskan. Det är viktigt att sjukskö-
terskan är medveten om de faser patienter genomgår perioperativt. Är sjuksköterskan medve-
ten om faserna skapar han/hon lättare en förståelse för patientens känslor och kan bemöta pa-
tienten på ett bra sätt.  

Detaljerad information om det kirurgiska ingreppet och de läkemedel patienten ska erhålla 
under sjukhusvistelsen kan minska negativa faktorer som stress kan ge (Arslan, Demirkan, 
Unal, Aksoy, Polat, et al., 2005) och även bidra till välbefinnande hos patienten. Det finns 
olika sorters oro, varav den mest förekommande i den preoperativa fasen är den 
generaliserade. Vid generaliserad oro uppstår ”tänk-om” tankar (Ottosson, 2008). Oron 
handlar om att patienten reflekterar över det som ska ske och inte hur det ska ske. De 
patienter, som utvecklar  generaliserad oro har ofta haft en komplicerad uppväxt och deras syn 
på livet är annorlunda. De vill alltid vara förberedda på det värsta och ser sin omgivning som 
en otrygg sådan (ibid.).  

Preoperativ oro är lika vanligt bland kvinnor och män (Pritchard, 2009). Däremot visar kvin-
nor en högre intensitet av oro. Spänning och oro är två faktorer som påverkar varandra direkt 
och indirekt (Holm & Hansen, 2000). Spänning ger flera olika symtom som exempelvis 
nervositet, huvudvärk, rastlöshet och muskelspänning. Är patienten alltför orolig, har en så 
hög intensitet av oro så att personal och patient inte kan kommunicera resulterar det i att ki-
rurgen avstår från att operera. Får patienten raseriutbrott, blir förvirrad och ändå genomgår ett 
kirurgiskt ingrepp i ett sådant tillstånd, finns det stora risker för postoperativa komplikationer. 
Det anses bra med en viss nivå av oro för att patienten ska kunna hantera postoperativa situa-
tioner som exempelvis smärta, den kan annars upplevas som plötslig och skrämmande (Prit-
chard, 2009). Preoperativ oro påverkar patientens välbefinnande, fysiska symtom som im-
munförsvar och smärta, psykiska hälsa samt postoperativ återhämtning negativt (Pritchard, 
2009; Kagan & Bar-Tal, 2008). Därför är det av största vikt att uppmärksamma möjliga om-
vårdnadsåtgärder, för att hjälpa patienten att reducera preoperativ stress och oro inför ett ki-
rurgiskt ingrepp och för bästa resultat av kirurgin.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadsåtgärder som kan påverka preoperativ 
stress och oro.  

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. En systematisk sökning utfördes efter kvantita-
tiv och kvalitativ forskning för att sammanställa befintlig forskning och kartlägga kunskaps-
området. 
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Datainsamling 

Utifrån syftet valdes sökord som användes i sökstrategin. Sökningarna utfördes i databaserna 
Cinahl, PubMed och SveMed. De sökord som användes i litteraturstudien var preoperative 
care, preoperative education, anxiety, stress, psychological, intervention, nursing, preoperati-
ve, relaxation therapy. Sökningarna begränsades med ”AND”. I databasen Cinahl användes 
funktionen [headings] för sökorden preoperative care, anxiety och preoperative education. I 
databasen PubMed användes medical subject headings [MeSH] för sökorden preoperative 
care, anxiety, stress, psychological, nursing, relaxation therapy. I SveMed gjordes en manuell 
sökning på artikeln; Pasienters opplevelse av informasjon i forbindelse med en operasjon. 
Fritextsökning genomfördes på sökorden intervention, nursing och preoperative i databaserna 
Cinahl och PubMed.  
 

Tabell 1. Sökordöversikt 

Sökord Cinahl headings 
(CINAHL) 

MeSH term 
(PubMed) 

Preoperativ  Preoperative care  Preoperative care 

Oro Anxiety Anxiety 

Stress  Stress, Psychological 

Omvårdnad  Nursing 

Avslappningsterapi  Relaxation therapy 

Preoperativ utbildning Preoperative education   

 

Sökorden kombinerades på olika sätt (se Tabell 2, Bilaga I) för att få en överblick av de artik-
lar som fanns inom omvårdnadsområdet. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2000-2010, att de var skrivna på engelska, att urvalet skulle bestå av vux-
na, att artiklarna skulle vara vetenskapliga samt att de skulle ha en sammanfattning (abstract) 
tillgänglig. Samtliga 140 abstract lästes först för att skaffa en uppfattning om vad det rörde sig 
om för sorts artikel och om den ansågs relevant till syftet. Artiklarna lästes sedan i fulltext för 
att se om de fortfarande ansågs kunna bidra till resultatet och gick då till urval ett. Sedan 
översattes artiklarna till svenska och sammanfattades. Artiklarna lästes ytterligare en gång och 
valdes då till urval två. Det som ansågs vara lämpligt till syftet ströks under. Efter det bedöm-
des den vetenskapliga kvaliteten utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall där 
artiklarna graderades till grad I, II eller III. Av 22 artiklar i urval ett valdes 16 artiklar till ur-
val två. De artiklar som valdes bort berörde barn, transplantation, smärta och musikens påver-
kan postoperativt och var därför irrelevanta för litteraturstudiens syfte. Av de 16 artiklar som 
har bearbetats i resultatet var 11 kvantitativa, fyra kvalitativa samt en kvalitativ och kvantita-
tiv.  
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Databearbetning  

För att skapa en större förståelse av innehållet i de utvalda artiklarna lästes de ytterligare en 
gång. Resultatet som svarade mot litteraturstudiens syfte lyftes fram, likheter och olikheter 
undersöktes för att upptäcka samband mellan artiklarnas resultat samt urskilja och utesluta 
irrelevant fakta till syftet. Bearbetningen av materialet resulterade i tre resultatkategorier som 
valdes efter att likheter identifierats. Resultatkategorierna information, musik och sjukskö-
terskans förhållningssätt valdes eftersom de förekom frekvent i sökresultaten. En artikelöver-
sikt verkställdes över samtliga 16 artiklar där årtal/land, författare, syfte, metod/urval samt 
slutsatser presenteras (se Tabell 3, Bilaga II).  

 

Resultat 

Information  

Patienter upplevde skriftlig information som de fick hem före ett kirurgiskt ingrepp (Ghulam, 
Kessler, Bachmann, Haller & Kessler, 2006: Grønnestad & Blystad, 2004), som en förbere-
dande faktor. Detta beroende på att då hade patienterna möjlighet att läsa lite av informatio-
nen åt gången och hinna ta till sig det innan det var dags att läsa nästa informationspunkt. Det 
ledde till att patienterna upplevde ett lugn i den preoperativa fasen (Mordiffi, Tan & Wong, 
2003). Vad det var för information som skickades hem till patienterna (Ghulam, et al., 2006; 
Mordiffi, et al., 2003), samt hur mycket de fick reda på spelade roll för patienterna i deras 
första möte med den patientansvariga sjuksköterskan på avdelningen. De patienter som inte 
fick tillräckligt med preoperativ information hem (Sjöling, Norbergh, Malker & Asplund, 
2006), upplevde det som oroväckande och stressigt att själva behöva samla in information om 
det kommande kirurgiska ingreppet. 

Vilket slag av muntlig information samt hur mycket information, som patienterna fick (Mor-
diffi, et al., 2003) var något som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter inte delade upp-
fattning om. En del patienter ansåg att information om avdelningen och dess rutiner samt mer 
specifik information hade hjälpt dem att reducera oron. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg 
att ge information om det mest relevanta inför kirurgin skulle reducera oron, patienterna hade 
då inte mycket information att oroa sig för. Muntlig information brukade äga rum dagen före 
ingreppet (Grønnestad & Blystad, 2004). Den information, som då gavs gällde anestesi och 
ingående information om det kirurgiska ingreppet och information om hur den postoperativa 
vården var utformad. Informationen handlade även om de rutiner som fanns på avdelningen 
(Deyirmenjian, Karam & Salameh, 2006), vilken sorts utrustning som skulle komma att an-
vändas såväl före som  under och efter det kirurgiska ingreppet. Den preoperativa informatio-
nen som delgavs både skriftligt och muntligt (Ghulam, et al., 2006) ledde till att patienterna 
hade möjlighet att i väntan på ingreppet läsa den skriftliga informationen på nytt. Skriftlig 
information medförde att patienterna återgick till informationen efter ingreppet för att läsa vad 
som hade sagts och hur de kommande dagarna skulle se ut.  

Preoperativ information som kombinerades med specifik information (Ghulam, et al., 2006; 
Sjöling, Nordahl, Olofsson & Asplund, 2002) om exempelvis anestesin och det kirurgiska 
ingreppet hade betydelse för patienters postoperativa fas samt deras återhämtningsfas. Den 
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specifika informationen ledde i några fall till en lägre nivå av postoperativ smärta (Sjöling, et 
al., 2002).  

En annan faktor som upplevdes hjälpa patienterna att minska preoperativ stress och oro (Sjö-
ling, et al., 2006) var att få komma till avdelningen före inläggningen för att få träffa ansvarig 
sjuksköterska, läkare, operationspersonal samt anestesipersonal. Ett informationssamtal inne-
bar att patienterna fick ställa de frågor (Grønnestad & Blystad, 2004), som hade uppstått se-
dan de läst den skriftliga informationen. När patienterna kom till avdelningen upplevde de 
trygghet på grund av den muntliga informationen, som tillhandahölls av den ansvariga sjuk-
sköterskan (Sjöling, et al., 2006). Detta upplevdes av patienterna som något stort att de fick 
träffa den involverade sjukhuspersonalen före ingreppet.  

Genom att patienterna fick ta del av information på vårdavdelningen gällande behandling och 
inte enbart de preoperativa förberedelserna (Mordiffi, et al., 2003) medförde att patienterna 
blev medvetna om det som skedde omkring dem. Den preoperativa informationen gav patien-
terna kunskap (Grønnestad, et al., 2004), som medförde att de fick en översikt över sin situa-
tion och över det kirurgiska ingreppet. Det ledde till att patienterna slapp känna sig utanför 
och upplevde sig trygga i sin patientroll. När en patient upplevde att han/hon hade kontroll 
över situationen och visste vad som skulle komma att ske (Sjöling, et al., 2002), sjönk oron 
och det blev lättare att ta till sig information.  

Patienter ansåg att de antingen fått för mycket eller för lite av både muntlig och skriftlig in-
formation (Mordiffi, et al., 2003) samt att preoperativ oro uppstod på grund av informations-
brist (Ghulam, et al., 2006; Grønnestad & Blystad, 2004). De patienter som inte fick specifik 
information saknade den sortens information och hade ett tydligt behov av den (Sjöling, et al., 
2006). Att bara veta att ett kirurgiskt ingrepp skulle utföras och när detta skulle utföras var 
inte tillräckligt för att uppleva lugn och slippa oro inför det kirurgiska ingreppet. Patienter 
som upplevde att de fått bra och tillräcklig information hanterade oron bättre även postopera-
tivt (Mordiffi, et al., 2003). Dessa patienter var välmående preoperativt och var inte psykiskt 
eller fysiskt oroliga. När patienterna inte var psykiskt eller fysiskt oroliga ledde det till kortare 
sjukhusvistelse och därigenom lägre sjukhuskostnader. Preoperativ information som delgavs 
både skriftligt och muntligt ledde till sänkt nivå av oro hos patienter och de kunde extuberas 
tidigare (Deyirmenjian, et al., 2006) till skillnad från de patienter som inte fick tillräcklig pre-
operativ information. När patienten fick mer specifik information inför varje nytt moment 
som utfördes preoperativt (Rosén, Svensson & Nilsson, 2008) kunde han/hon koncentrera sig 
och oron uteblev. 

Patienterna hade svårt att ta till sig informationen som delgavs, vilket ledde till att de fortsatte 
vara oroliga och nervositeten steg allt eftersom (Mordiffi, et al., 2003). Informationen sjuk-
sköterskan brukade delge för att reducera preoperativ oro hade då ingen effekt i detta läge, 
vilket ledde till att patienternas oro och nervositet orsakade att de blev mindre mottaglig för 
information. Upplevelsen av att få rätt information gav patienterna en trygghet (Grønnestad & 
Blystad, 2004), som de inte hade kunnat uppleva utan sjuksköterskans givna information. Att 
inte få information i rätt tid eller rätt ordning upplevdes skapa osäkerhet och oro hos dem. 

De patienter som inte hade genomgått ett kirurgiskt ingrepp tidigare hade det största behovet 
av information och stöd (Grønnestad & Blystad, 2004). Dessa patienter fann därför att ett in-
formationstillfälle med en patientansvarig sjuksköterska var en av de viktiga faktorerna för att 
ha möjlighet att uppleva sig lugna inför det kirurgiska ingreppet. Läkaren upplevdes ofta som 
stressad och hade inte alltid tid till att förklara ingående vad som skulle göras och i vilken 
ordning (Rosén, et al., 2008).  
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Patienterna hade stundtals frågor och funderingar kring det kirurgiska ingreppet (Grønnestad 
& Blystad, 2004), som inte alltid togs upp vid preoperativ information. Därför började sjuk-
sköterskan med att samla in information där det bland annat ingick frågor och funderingar 
kring det kirurgiska ingreppet. Detta ledde till att patienterna upplevde sig trygga då de inte 
alltid vågade ställa sina frågor och funderingar på egen hand (Mordiffi, et al., 2003). Om pati-
enterna inte hade fått tillräcklig information, vågade patienterna inte fråga hälso- och sjuk-
vårdspersonalen om den information som de ansåg att de inte fått alls eller inte fått tillräckligt 
om. Då läkare och sjuksköterska gick in till patienten på vårdrummet (Ghulam, et al., 2006) 
hade de med sig en tydlig lista på vad som skulle talas igenom vid det preoperativa informa-
tionssamtalet. Därefter fick patienten skriva under att han/hon samtyckte och var nöjd med 
den information som patienten hade fått.  

 

Sjuksköterskans förhållningssätt  

För att patienterna skulle kunna vara mottagliga för preoperativ information behövdes ett bra 
bemötande och ett vänligt mottagande av den patientansvariga sjuksköterskan (Rosén, et al., 
2008). Det upplevdes positivt och utgjorde en trygghetsfaktor för patienterna att sjuksköters-
kan frågade hur de hade det och visade uppmärksamhet (Gilmart & Wright, 2008).  

När den patientansvariga sjuksköterskan tog sig tid till att lyssna på vad patienterna hade för 
frågor och funderingar (Rosén, et al., 2008; Grønnestad & Blystad, 2004) resulterade det i att 
oron reducerades. Patienterna upplevde att de befann sig i en trygg omgivning. Patienterna 
ville även få möjlighet att samtala om sina känslor kring anestesin och det kirurgiska ingrep-
pet (Ghulam, et al., 2006). De upplevde att de togs på allvar när både läkare och sjuksköters-
kor tog sig tid till att lyssna. Patienterna upplevde sjuksköterskans närvaro som lugnande när 
sjuksköterskan tidigare frågat om de hade eventuella frågor och funderingar (Rosén, et al., 
2008). Den kunskap sjuksköterskorna kunde erbjuda hjälpte patienterna att reducera oron 
(Sjöling, et al., 2006) och det gjorde även en anhörigs närvaro. Det var under tiden som pati-
enterna väntade på att få genomgå undersökningar som tankarna uppstod kring det kirurgiska 
ingreppet, vilka förväntningar samt komplikationer som kunde förväntas (Rosén, et al., 2008; 
Grønnestad & Blystad, 2004). Därför hade sjuksköterskan en stödjande roll under och efter 
det preoperativa informationssamtalet (Gilmart & Wright, 2008). Det upplevdes stödjande av 
patienterna att sjuksköterskorna prioriterade att lyssna på vad de upplevde som oroväckande 
inför det kirurgiska ingreppet. 

Patienterna som upplevde delaktighet och kontroll över situationen (Kiyohara, Kayano, Olive-
ira, Yamamoto, Inagaki, et al., 2004), samt hade en ökad kunskap om det kirurgiska ingrepp 
som de skulle genomgå hade en minskad intensitet av oro. Studien visade även att det var av 
betydelse med tidigare erfarenheter av att ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Detta gav nya 
positiva erfarenheter för att reducera oro inför eventuellt nästkommande kirurgiska ingrepp. 
Patienterna upplevde ett behov av att sjuksköterskorna skulle fråga dem om tidigare positiva 
och negativa erfarenheter från patienternas sjukhusvistelser (Rosén, et al., 2008). Patienter 
med tidigare erfarenheter från kirurgiska ingrepp upplevde lägre intensitet av oro. Oron var 
inte lika påtaglig hos de patienter som genomgick ett kirurgiskt ingrepp för andra gången. De 
patienter som tidigare genomgått ett kirurgiskt ingrepp (Grønnestad & Blystad, 2004), hade 
trots den tidigare erfarenheten ett behov av preoperativ information och omsorg, som endast 
sjuksköterskan kunde bidra med.  
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Musik 

För att undersöka om musik hade en positivt lugnande effekt på preoperativ oro fick patienter 
lyssna på musik i 30 minuter inför ett elektivt kirurgiskt ingrepp (Arslan, Özer & Özyurt, 
2008; Wang, Kulkarni, Dolev, Zeev & Kain, 2002). Resultatet visade att patienterna upplevde 
en signifikant reducerad intensitet av oro enligt STAI-mätinstrument. Preoperativ oro sjönk 
även hos dem som genomgick polikliniska kirurgiska ingrepp (Cooke, Chaboyer, Schluter & 
Hiratos, 2005; Haun, Mainous & Looney, 2001).  
 
Musik jämfördes med bensodiazepinen Midazolam® i en studie (Bringman, Geisecke, Thörne 
& Bringman, 2009). Patienterna genomgick olika elektiva kirurgiska ingrepp, där de admini-
strerades läkemedlet per os i styrkan 1mg/ml. Doserna varierade beroende på American So-
ciety of Anesthesiologists (ASA klassificering) och ålder. Instrumental musik visade sig 
minska preoperativ oro signifikant när den spelades i takten 60-80 b.p.m. (beats per minute). 
Bland de patienter som fick Midazolam® preoperativt blev nio av 372 patienter så sederade 
att de inte kunde ange sin orosnivå enligt STAI- mätinstrument. Instrumental musik hade bätt-
re ororeducerande effekt än lugnande läkemedel och komplikationer uteblev som patienterna 
annars riskerade att få vid Midazolam® (ibid.).    

 
Musik påverkade patienterna fysiologiskt olika (Camara, Ruszkowski & Worak, 2008; Yung, 
Chui-Kam, French & Chan, 2002; Haun, et al., 2001). Patienterna upplevde sig mindre oroli-
ga och stressen sjönk genom en märkbar sänkning av det systoliska och diastoliska blodtryck-
et (Camara, et al., 2008; Yung, et al., 2002), hjärtfrekvens (Bringman, et al., 2009; Camara, et 
al., 2008) och andningsfrekvens (Camara, et al., 2008; Haun, et al., 2001). De vitala funktio-
nerna ökade i kontrollgruppen (Camara, et al., 2008). Patienterna genomgick olika kirurgiska 
ingrepp. Musik reducerade inte preoperativ oro fysiologiskt hos patienter som genomgick 
mindre kirurgiska ingrepp (Wang, et al., 2002). Patienterna fick själva välja den musik de 
ville lyssna på. De fysiologiska variablerna mättes med hjälp av medicinsk teknisk monitor 
(Camara, et al., 2008) och blodprover togs för att mäta ämnen som utsöndras vid stress.   
 
Oavsett genre av musik upplevde patienterna en rogivande effekt (Arslan, et al., 2008; Cama-
ra, et al., 2008; Cooke, et, al., 2005; Haun, et al., 2001). Patienterna fick lyssna på new age 
musik (Cooke, et al., 2005; Haun, et al., 2001), klassisk musik (Cooke, et al., 2005), jazz, 
country, western, klassisk turkisk musik (Arslan, et al., 2008), folkmusik samt pop. Exempel-
vis spelade en pianist en blandning av klassisk musik i lugnt tempo till medeltempo på ett el-
piano i cirka tio minuter strax före det kirurgiska ingreppet (Camara, et al., 2008). Patienterna 
genomgick kirurgiska ingrepp av större eller mindre slag och de var både inneliggande och 
polikliniska (Arslan, et al., 2008; Camara, et al., 2008; Cook, et al., 2005; (Haun, et al., 2001). 
De patienter som återgick hem efter ingreppet behövde ha en anhörig med som kunde skjutsa 
hem dem (Haun, et al., 2001), vilket innebar att de anhöriga satt med bredvid sängen under 
interventionen med musik. För att inte störas av ljud från omgivningen använde patienterna 
hörlurar (Bringman, et al., 2009), vilket även ledde till att patienterna kunde fokusera bättre 
på musiken. Att patienterna själva fick välja vilken musik de ville lyssna på upplevdes posi-
tivt (Cook, et al., 2005) och ökade välbefinnandet. Det positiva med musik mot oro var att 
metoden ansågs enkel (Arslan, et al., 2008), den kunde utföras av sjuksköterskan och var 
kostnadseffektiv, till skillnad mot dyra lugnande läkemedel.  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Att kombinera kvalitativa och kvantitativa artiklar gav ett täckande resultat eftersom de 
kvantitativa artiklarna främst belyste om omvårdnadsåtergärderna var effektiva eller inte och 
de kvalitativa artiklarna belyste mer grundligt hur patienterna upplevde återgärderna. 
Artiklarna i studien var publicerade under de senaste nio åren, varav hälften av artiklarna var 
publicerade de senaste fem åren. En begränsning till fem år hade inneburit ett tunnare resultat. 
En viss kulturell skillnad och spridning fanns bland artiklarna. Studierna var från 
världsdelarna Europa, Nordamerika, Asien och Australien, varav fyra av 16 artiklar från 
Sverige. Artikelsökning utfördes via databaserna Cinahl, PubMed och SveMed som är aktuel-
la databaser för ämnet. Inledningsvis genomfördes sökningar som inte var detaljerade nog, 
detta gav för många träffar. Sökorden som slutligen användes valdes eftersom träffarna på 
sökorden var relevanta till syftet. Fritextsökning genomfördes på sökorden nursing, interven-
tion och preoperative i databaserna Cinahl och PubMed. En styrka med litteraturstudien var 
att många sökord användes, eftersom litteraturstudien då fick ett brett resultat. Fritextssökning 
på ordet nursing utfördes eftersom det inte fanns som headings i databasen Cinahl. Fritext-
sökorden intervention och preoperative användes eftersom de ansågs relevanta till syftet. Ma-
nuell sökning utfördes på artikeln pasienters opplevelse av informasjon i forbindelse med en 
operasjon. Den inledande sökningen på artikeln gjordes på sökorden nurse-patient-relations 
och surgical-procedures operative. Då sökningen inte innehöll preoperative, valdes den att 
presenteras manuellt. Sökning på sökordet stress resulterade i att träffarna gav en mer detalje-
rad hormonell respons på oro. Visserligen berörs viss hormonell respons i litteraturstudien, 
men artiklarna som exkluderades ansågs inte relevanta till syftet då syftet var att belysa om-
vårdnadsåtgärder vid preoperativ stress och oro. Angående bortfallet i litteraturstudien, exklu-
derades artiklar på grund av att de berörde barn, transplantation, smärta och musikens påver-
kan postoperativt eftersom de inte svarade mot syftet i litteraturstudien. Eftersom sökningarna 
endast genomfördes på engelska kan viktig forskning på andra språk ha missats. Databearbet-
ningen av de vetenskapliga artiklarna resulterade inledningsvis i kategorierna; information, 
musik och alternativ medicinska omvårdnadsåtgärder. Alternativ medicinska omvårdnadsåt-
gärder exkluderades eftersom det gav ett ofullständigt resultat. Slutligen framkom istället 
sjuksköterskans förhållningssätt vilket berörde sjuksköterskans bemötande, närvaro, att 
han/hon var stödjande för patienterna samt visade dem uppmärksamhet. Kategorin resulterade 
i att sjuksköterskan fick en centralare roll i litteraturstudien.  

Resultatdiskussion 

Artiklarna granskades och graderades med hjälp av bedömningsmall av Carlsson och Eiman 
(2003) för kvalitativa och kvantitativa studier. Graderingen visade att 14 artiklar uppnådde 
grad I samt att två artiklar erhöll grad II. Att två artiklar endast erhöll grad två berodde på att 
de saknade beskrivning av hur stort bortfall studierna hade, att de inte angivit etiska aspekter, 
egenkritik, att felkällor diskuterades i lägre utsträckning och att confounders inte var 
kontrollerat. Urvalet i studierna var även dåligt presenterat. Databearbetningen i de kvantitati-
va artiklarna var inte komplicerad. Syftet i artiklarna var ofta likartade, att mäta intensiteten 
av preoperativ oro. Databearbetningen i de kvalitativa artiklarna krävde mer tid eftersom in-
tervjusvaren tolkades. Av de 16 artiklar som presenteras i resultatet var 11 kvantitativa, fyra 
kvalitativa och en artikel var kombinerat kvalitativ och kvantitativ. Studiernas syfte, metod, 
urval och slutsats kan ses i tabell 3 (Bilaga II).  
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Enligt Mordiffi, et al. (2003) kan en patient som lider av preoperativ stress och oro hindra 
honom/henne från att bli mottaglig för preoperativ information. Detta kan i sin tur leda till att 
patienten fortsätter vara orolig och intensiteten av stress och oro stiger. De krav som patienten 
har på sig som beskrivs i stimulusmodellen kan bli orsak till att den information sjuksköters-
kan brukade informera om inte hjälper i en sådan situation. Patienten kan ha svårt att finna sig 
i patientrollen (Cassidy, 2007), vilket kan leda till att patienten har svårt att släppa de indivi-
duella krav han/hon har på sig. Patienten kan då bygga upp en fasad. Han/hon kan ha små-
barnsfamilj och ett arbete. Patienten kan ha krav på sig som att tillfriskna snarast möjligt för 
att kunna återgå till sin vardag. Detta är nog så stressande och kan leda till att han/hon skapar 
sig en inre oro. Den här sortens oro kan vara svår att reflektera över med sjuksköterskan. Att 
hålla en fasad för att visa sin omgivning att han/hon inte är orolig kan vara nog så stressande. 
Att upprätthålla en fasad och att patienten påminner sig själv om hur han/hon ska bete sig på 
vårdavdelningen, kan tänkas påverka patientens preoperativa oro negativt. Responsmodellen 
är en följd av stimulusmodellen, när patienten är stressad och orolig kan symtom som sömn-
rubbningar visa sig natten till det kirurgiska ingreppet. Transaktionsmodellen är i sin tur en 
följd av både stimulusmodellen och responsmodellen, eftersom den visar hur patienten förhål-
ler sig till omgivningen. I en sådan patientsituation blir de individuella kraven stressande för 
patienten. Sömnrubbningarna kan orsaka att patienten eventuellt blir reserverad och orolig 
inombords.  

Ghulam, et al. (2006) och Mordiffi, et al. (2003) menar att den skriftliga informationen som 
patienten fick hem före ett kirurgiskt ingrepp var länken mellan patienten och sjuksköterskan 
vid deras första informationssamtal. Information är en viktig del i den preoperativa fasen. Den 
första fasen (Erci, 2008), orienteringsfasen tar upp att patienten får den korrekta och mest 
nödvändiga informationen inför ett kirurgiskt ingrepp. Identifieringsfasen kan då ses som den 
fas då patienten är orolig inför det kirurgiska ingreppet, hur prognosen skall komma att se ut 
samt för eventuella komplikationer. Att sjuksköterskan delgav information som berörde hela 
den perioperativa processen ledde till att patienten fick ett helhetsintryck av vad som skulle 
ske kring honom/henne. Detta resulterade i att patienten inte upplevde sig utlämnad i sin situ-
ation (Ghulam, et al., 2006; Sjöling, et al., 2002). Erci, et al. (2008) menar därför att det är 
viktigt att sjuksköterskan utformar en plan som patienten upplever sig bekväm med ifall det 
skulle uppstå komplikationer. Då patienten blir intresserad av sitt sjukdomstillstånd och vill 
veta mer befinner sig patienten i driftfasen. När patienten är driven och mottaglig kan sjuk-
sköterskan delge information, för att patienten ska lära sig sköta om sig själv postoperativt 
och sin rehabilitering hemma. När patienten inte längre är beroende av sjuksköterskan befin-
ner han/hon sig i upplösningsfasen och kan då ta hand om sig själv.  

Patienterna upplevde trygghet och en lättnad av att få komma till avdelningen innan det var 
dags för inläggning (Sjöling, et al., 2006). Detta är något som Walker (2007) betonar i sin 
studie. Informationssamtalet ska handla om den postoperativa fasen, då patienterna ville veta 
hur deras vardag skulle komma att förändras, relaterat till hur mycket begränsningar behand-
lingen och rehabiliteringen skulle komma att innebära.  

För att uppnå bästa resultat med minskad intensitet av preoperativ oro genom det individuella 
samtalet (Grønnestad & Blystad, 2004) skulle patienten tidigare ha fått skriftlig information 
hem. Även Walker (2007) behandlar den skriftliga informationen i sin studie och där fram-
kommer att patienterna upplever att skriftlig information är lättare att ta till sig då de har möj-
lighet att återgå till att läsa informationen på nytt. Till skillnad från muntlig information, då 
patienterna inte alltid har lätt att komma ihåg vad som sägs under informationssamtalet. Att 
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skriva egen sjukjournal (Bilaga IV) är ett enkelt hjälpmedel (Frithiof, 1998). Patientens egen 
sjukjournal underlättar för honom/henne att ha kontroll över sin sjukhusvistelse. I den egna 
sjukjournalen kan patienten själv anteckna vad han/hon erhållit för information av läkare och 
sjuksköterska om anestesi, läkemedel, varför prover ska tas och varför eventuell röntgen ska 
genomföras. Genom att anteckna vad som kommer att ske, kan oro reduceras preoperativt av 
patienten själv. Patienten har då möjlighet till att gå tillbaka till vad han/ hon skrivit. Egen 
sjukjournal och dagbok (Bilaga III, IV) gynnar både hälso- och sjukvårdspersonal och patient. 
Patienten kan sitta i lugn och ro med den skriftliga informationen som han/hon fått hem och 
skriva ned sina frågor inför informationssamtalet. Att patienten skriver dagbok fram till nästa 
läkarbesök kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskan. Med hjälp av dagboken kan sjukskö-
terskan skapa sig en förståelse för hur patienten mår och vad han/hon upplever inför det ki-
rurgiska ingreppet. Detta underlättar sjuksköterskans planering för eventuella omvårdnadsåt-
gärder för att reducera preoperativ stress och oro. Informationssamtalet är på så sätt ett viktigt 
tillfälle för både sjuksköterska och patient. Även Grønnestad, et al. (2004) betonade att infor-
mationssamtalet var viktigt för patienten, för att han/hon skulle kunna ställa sina eventuella 
frågor och funderingar. Detta är viktigt för att patienten inte ska förlora kontrollen över sin 
situation. Patienten ska uppmärksammas på vad som kommer att ske omkring honom/henne 
och därför inte känna sig utlämnad i situationen.  

Det beskrevs av Sjöling, et al. (2006) att patienten upplevde trygghet och att det var en stor 
upplevelse att få träffa sjukvårdspersonalen före det kirurgiska ingreppet. Även Walker 
(2007) skriver att patienten lättare kunde slappna av och gav minskad intensitet av oro (Wal-
ker, 2007). Detta innebär att ifall sjuksköterskan erbjuder patienten ett informationssamtal 
före inläggning, kan preoperativ oro redan vid denna tidpunkt reduceras. Sjuksköterskan hjäl-
per patienten att reducera preoperativ oro och att uppnå en ökad grad av trygghet och välbe-
finnande med hjälp av tillräcklig information (Walker, 2007). Genom att patienten hade full 
förståelse för sin situation samt visste hur det låg till med tider och allt som berörde 
hans/hennes sjukhusvistelse, resultera det i att han/hon upplevde sig delaktig och inte utläm-
nad. Detta är något som Sjöling, et al. (2002) betonade var en anledning till minskad intensitet 
av oro.  

Rosén, et al. (2008) beskrev att sjuksköterskans beteende och bemötande gentemot patienten 
påverkade honom/hennes mottaglighet för preoperativ information. En sjuksköterskas beteen-
de spelar stor roll för hur patienten kommer att uppleva sin sjukhusvistelse (Walker, 2007). 
Att sjuksköterskan är trygg i sin profession och har ett trevligt bemötande gentemot patienten, 
resulterar i att patienten har möjlighet att slappna av och känna sig trygg i sin nya omgivning. 
En sjuksköterska som inte är stressad och har ett tydligt kroppsspråk som påtalar att hon har 
tid för patienten leder till att patienten upplever sig välkommen till avdelningen.  

Sjuksköterskan hade en stödjande roll (Gilmart & Wright, 2008), och borde enligt patienterna 
ta sig mer tid till att lyssna på patienterna och bedöma eventuell preoperativ stress och oro 
(Rosén, et al., 2008; Grønnestad & Blystad, 2004). Tid finns inte alltid på dagens sjukhus till 
att just sätta sig ned och samtala med patienterna, i den utsträckning som önskas av dem. 
Bland annat kan hård arbetsbelastningen bidra till detta. Men att just visa att sjuksköterskan 
har tid reducerar oro och detta bör sjuksköterskan ha med sig. Reduceras oro i ett tidigt stadi-
um, slipper patienten illabefinnande och att eventuellt få lugnande läkemedel. Sjuksköterskan 
kan gradera oro med STAI- mätinstrument och NVAAS- skala (Elkins, et al., 2004). Sjukskö-
terskan kan då i ett tidigt stadium utesluta andra faktorer till beteendet som smärta, infektioner 
eller störningar i elektrolytbalansen. NVAAS är en så pass enkel och lätttillgänglig metod och 
bör inte underskattas, utan användas i större utsträckning. Det upplevs som att smärta 
graderas i större utsträckning än oro i kliniskt arbete.   
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Tankarna kring det kirurgiska ingreppet uppstod i väntan på att få genomgå undersökningar 
inför ingreppet (Rosén, et al., 2008; Grønnestad & Blystad, 2004). Tankarna rörde sig om 
vilka förväntningar patienten hade samt komplikationer som kunde förväntas. Därför bör 
sjuksköterskan vara väl medveten om när känslor i form av oro kan uppstå hos patienten, och 
vidta återgärder. Intensiteten av oro var inte lika påtaglig hos de patienter som hade en ökad 
kunskap om perioperativ vård och det kirurgiska ingreppet (Kiyohara, et al., 2004). Därför är 
det av stor vikt att sjuksköterskan försäkrar sig om att patienten är förberedd på kirurgin kun-
skapsmässigt. Detta kan underlättas med hjälp av ett frågeformulär där patienten svarar på 
frågor inför nästa läkarbesök (Bilaga IV).  

Patienterna upplevde ett behov av att sjuksköterskorna skulle ta upp frågan tidigt angående 
positiva och negativa erfarenheter från deras tidigare sjukhusvistelser (Rosén, et al., 2008). 
Sjuksköterskan kan då skapa sig en bild av hur och när oron yttrar sig samt en förståelse för 
eventuell rädsla. Möjligen vet patienten själv hur oro reduceras bäst samt vad som ökar inten-
siteten av oro.  

Bensodiazepinen Midazolam® är ett vanligt alternativ till att reducera preoperativ stress och 
oro. Men läkemedlet gav biverkningar i form av andningsdepression och slöhet (Bringman, et 
al., 2009; De Witte, Alegret, Sessler & Cammu, 2002). På dagkirurgiska enheter ville hälso- 
och sjukvårdspersonalen hitta en peroral bensodiazepin, men med en minimal psykomotorisk 
försämring. Alprazolam® kunde vara ett möjligt alternativ till Midazolam®, men även Alpra-
zolam® kunde innebära en större försämring på den psykomotoriska funktionen i det tidiga 
postoperativa stadiet. Hälso- och sjukvårdspersonal efterfrågar kostnadseffektiva åtgärder för 
att reducera preoperativ oro (Walker, 2007).  I en undersökning av Bringman, et al. (2009) 
jämfördes musik med Midazolam® som intervention mot preoperativ oro. Musik var en kost-
nadseffektiv och enkel metod att använda för att reducera preoperativ stress och oro (Arslan, 
et al., 2008). Förutom att intensiteten av oro sjönk signifikant i större utsträckning bland dem 
som lyssnade på musik preoperativt, slapp patienterna dem biverkningar Midazolam® kunde 
ge (Bringman, et al., 2009). Alltså var musik effektivare än bensodiazepiner som intervention 
mot preoperativ oro.  

Musik reducerade preoperativ stress och oro fysiologiskt (Bringman, et al., 2009; Camara, et 
al., 2008; Yung, et al., 2002; Haun, et al., 2001). Detta kan bero på att psykisk oro minskar 
vid musik och att det i sin tur påverkar patienten fysiologiskt genom sänkt blodtryck, hjärtfre-
kvens och andningsfrekvens. Preoperativ stress och oro reducerades dock inte fysiologiskt hos 
patienterna som genomgick mindre kirurgiska ingrepp (Wang, et al., 2002). Genom att patien-
terna själva fick välja den musik de ville lyssna på, fanns det en risk med att de tog med just 
den musik de föredrog. Musiken som användes i studien kunde då vara allt ifrån rock till in-
strumental. Hade patienterna istället endast lyssnat på lugn musik i takten 60-80 b.p.m., hade 
eventuellt preoperativ stress och oro fysiologiskt även reducerats i denna studie. Dagkirurgis-
ka patienter hade i en studie av Haun, et al. (2001) med sig en anhörig pre/ postoperativt, ef-
tersom patienterna behövde ha transport hem efter ingreppet. De anhöriga kan i det här fallet 
ha verkat som confounders och påverkat resultatet. Studien genomfördes då genom en kom-
bination av musik och närvaro av anhörig för att reducera oro, vilket kan ha påverkat resulta-
tet. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att musik är effektivt mot preoperativ stress och 
oro, men att lugn musik är att föredra. Musik som intervention mot stress och oro var en me-
tod som gav patienten en bra förutsättning inför ett kirurgiskt ingrepp, då fysiologiskt förhöj-
da värden kan vara en risk för att drabbas av illabefinnande och komplikationer (Pritchard, 
2009; Holm & Hansen, 2000). 
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Konklusion  

Omvårdnadsåtgärder i form av information, sjuksköterskans förhållningssätt samt musik är 
billigare alternativa åtgärder än ororeducerande läkemedel som bensodiazepiner. Det ger lägre 
sjukhuskostnader. Kombination av skriftlig och muntlig information upplevdes positivt av 
patienterna. Eftersom de då kunde återgå till den skriftliga informationen, vilket gav en ökad 
kunskap och reducerad intensitet av oro hos patienterna. Preoperativ information som kombi-
nerades med specifik information om exempelvis anestesin och det kirurgiska ingreppet hade 
betydelse för patienters postoperativa återhämtnings fas. Specifika informationen ledde i någ-
ra fall till en lägre nivå av postoperativ smärta. Genom sjuksköterskans interaktion med pati-
enten kan de tillsammans reducera patientens preoperativa stress och oro, vilket i sin tur kan 
leda till färre postoperativa komplikationer och kortare sjukhusvistelser. Musik reducerar pre-
operativ stress och oro bättre än bensodiazepiner och är även billigare alternativ till läkeme-
del. Musik bör därför användas i större utsträckning som preventiv intervention mot preopera-
tiv stress och oro. Omvårdnadsåtgärderna ingår sjuksköterskeprofessionen och finns tillgäng-
liga på vårdavdelningar och bör därför uppmärksammas ytterligare. 

 

Implikation 

Det behövs forskning kring sjuksköterskans upplevelser av att arbeta utifrån omvårdnadsåt-
gärderna information, sjuksköterskans förhållningssätt samt musik. Med hjälp av patientdag-
bok kan sjuksköterskan skapa sig en förståelse för hur patienten mår och vad han/hon upple-
ver inför det kirurgiska ingreppet. Detta underlättar sjuksköterskans planering för eventuella 
omvårdnadsåtgärder för att reducera preoperativ stress och oro och inför patientens komman-
de sjukhusvistelse. Därför bör detta bli en del av sjuksköterskans rutiner. Information för per-
sonal, om att arbeta med dagboksanteckningar kan hållas på vårdavdelningarna.  
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Tabell 2. Sökhistorik                        Bilaga I:1 

Databas Datum Sökord Antal träffar Genomlästa ab-
strakt 

Urval 1 Urval 2 

PubMED 
 

091117 Preoperative care [MeSH] 
AND 
anxiety [MeSH] 
AND 
nursing [MeSH] 
Limits: Abstracts, English, all adult: 19 + years 
and published 2002-present 

11 9 4 4 

CINAHL 
 

091122 Preoperative care [Headings] 
AND 
Anxiety [Headings] 
Limits: Abstract, English language, All adult, Re-
search Article, Published date from 2006-2009 

13 9 6 2 

CINAHL 091122 Preoperative education [MeSH] 
AND  
Nursing 
Limits: Abstract, English, research article, all 
adult and published 2003-2009 

21 16 2 2 

SweMed+ 
 

091201 Manuell sökning: Pasienters opplevelse av infor-
masjon i forbindelse  
med en operasjon 

1 1 1 1 



 

 

        Bilaga I:2

Databas Datum Sökord Antal träffar Genomlästa ab-
strakt 

Urval 1 Urval 2 

CINAHL 091201 Preoperative care [Headings] 
AND 
Anxiety [Headings] 
AND 
intervention  
Limits: English, research article, all adult  
and published date from 2002-2009 

11 9 3 2 

PubMED 
 

091202 Preoperative care [MeSH] 
AND  
Stress, Psychological [MeSH] 
Limits: Abstract, English, all adult 19+ and pub-
lished date from 2000-2009 

56 41 1  0 

PubMED 091211 Preoperative care [MeSH]  
AND  
anxiety [MeSH]  
AND 
intervention.  
Limits: Abstract,  English, all adult 19+ and pub-
lished 2002-present 

39 18 2 2 

PubMED 091211 Preoperative Care/psychology [MAJR] [MeSH] 
AND 
Patient Education as Topic [MAJR] [MeSH] 
Limits: Abstract, English, all adult 19+ 
and published 2002-2009 

4 4 1 1 



 

 

          Bilaga I:3  

Databas Datum Sökord Antal träffar Genomlästa ab-
strakt 

Urval 1 Urval 2 

PubMED 100105 Preoperative care [MeSH]  
AND 
relaxation therapy [MeSH] 
Limits: Abstract, English and all adult 19+ and 
published 2000-2009 

12 11 2 1 

 

CINAHL 100107 Preoperative education [Headings] 
AND 
anxiety [Headings] 
Limits: Abstract, English, all adult, research ar-
ticle and published 2004-2010 

8 6 1 1 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                   Bilaga II:1

Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008  
Turkiet 

Arslan, S., 
Özer, N.,& 
Özyurt, F. 

Effect of music on preo-
perative anxiety in men 
undergoing urogenital 
surgery 

Att undersöka musi-
kens effekt på oro hos 
urologiska patienter.  

En kvantitativ ran-
domiserad kontrolle-
rad studie.  

Urvalet bestod av 
manliga patienter i 
åldrarna 28-65 
(n=64) 

Musik reducerar oro effektivt och 
kan användas som omvårdnadsåt-
gärd mot preoperativ oro hos man-
liga patienter som skall genomgå 
ett urologiskt kirurgiskt ingrepp.  
 

Grad I 

2009  
Sverige 

Bringman, H., 
Geisecke, K., 
Thörne, A. & 
Bringman, S. 

Relaxing music as pre-
medication before sur-
gery: a randomized con-
trolled trial. 

Att undersöka effek-
ten på preoperativ oro 
i förhållande till Mi-
dazolam.  

En kvantitativ ran-
domiserad kontrolle-
rad studie.  

Urvalet var patienter 
över 18 år. Musik 
gruppen bestod av 
177 patienter och 
midazolam 150 pati-
enter (n=327) 

Musik hade bättre effekt på preo-
perativ oro än vad det lugnande 
läkemedlet midazolam hade.  

Grad I 
 

2008  
USA 

Camara, J.G., 
Ruszkowski, 
J.M., Worak, 
S.R. 

 

The effect of live clas-
sical piano music on the 
vital signs of patients 
undergoing ophthalmic 
surgery 

Att utvärdera hur le-
vande klassisk piano 
musik påverkar blod-
tryck, hjärtfrekvens 
och andningsfrekvens. 

Kvantitativ retro-
spektiv fall studie.  

Urvalet bestod av 
patienter inom 
ögonkirurgi (n=203) 

Klassisk levande pianomusik sänk-
te blodtryck, hjärtfrekvens och 
andningsfrekvens signifikant.  

Grad II 
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Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval   Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 Australien  Cooke, M., 
Chaboyer, 
W., Schluter, 
P., & Hiratos, 
M. 

The effect of music on 
preoperative anxiety in 
day surgery 

Att testa hypotesen 
om att musik reduce-
rar graden av oro hos 
dagkirurgiska patien-
ter preoperativt.  

Kvantitativ randomi-
serad kontrollerad 
studie.  
 
3 grupper med 60 
patienter i varje. Mu-
sik, placebo och kon-
trollgrupp. Ålder:18+ 
(n= 180). 

Musik reducerade preoperativ oro 
signifikant. Inget samband mellan 
kön eller operationens typ hitta-
des. 

Grad I 
 

2006 
Libanon 
 

Deyirmenji-
an, M., Ka-
ram, N., & 
Salameh, P. 

Preoperative patient edu-
cation for open-heart 
patients: a source of an-
xiety? 

Att belysa vad för 
specifik information 
som reducerar oro och 
vilka fördelar den har 
postoperativt. 

Kvantitativ randomi-
serad studie 
 
Hjärt- och kärlkirurgi. 
Både män och kvin-
nor (n = 110). 

Patienterna hade ett behov av pre-
operativ information om utrust-
ning som används före, under och 
efter kirurgin, som exempelvis 
katetrar, ev. drän etc., vilket kunde 
vara tillräckligt för att reducera 
den preoperativa oron.  

Grad II 



 

 

         Bilaga II:3  

Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval   Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Schweiz 

Ghulam, A., 
Kessler, M., 
Bachmann, 
L., Haller, U., 
& Kessler, T. 

Patients' satisfaction with 
the preoperative in-
formed consent proce-
dure: a multicenter ques-
tionnaire survey in Swit-
zerland. 

Att undersöka vikten 
av muntlig och skrift-
lig information samt 
var det största behovet 
av information fanns.  

Kvantitativ studie 
med frågeformulär 

Kvinnliga patienter 
som genomgick ki-
rurgi av gynekologi 
och obstetrik. 11 
sjukhus i Schweiz 
(n= 3888) 

Kombination av muntlig och skrift-
lig information reducerade preope-
rativ oro.  

Grad I 

2008 
Storbritannien  
 

Gilmart, J., & 
Wright, K. 

Day surgery: patient’s 
felt abandoned during the    
preoperative wait. 

Att belysa och beskri-
va patienternas upple-
velse av den dagkirur-
giska verksamheten 
när det gäller informa-
tion. 

Hermeneutisk feno-
menologisk kvalita-
tiv studie.  

Urvalet gjordes på 
män och kvinnor 
mellan 19-85 år. 
Dagkirurgiska pati-
enter (n= 20). 

Patienterna fick en högre trygg-
hetsnivå genom rätt preoperativa 
information. De dagkirurgiska pati-
enterna behövde känna stöd och 
trygghet då de inte han bygga upp 
en relation till sjuksköterskan.  

Grad I 



 

 

Bilaga II:4  

Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval   Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Norge 

Grønnestad, B., 
& Blystad, A.  

Pasienters opplevelse 
av informasjon i for-
bindelse med en ope-
rasjon – En kvalitativ 
studie. 

Att belysa vad patien-
ten upplevde i samband 
med preoperativ infor-
mation samt vilka bris-
ter och styrkor som 
fanns hos sjukvårdsper-
sonalen.  

Kvalitativ semistruk-
turerad studie  

Kvinnor och män 
deltog, 29-80 år 
(n=8). 

Sjuksköterskans närvaro var 
betydande för patienten. Sjuk-
sköterskan gav patienten trygg-
het och hopp vilket kunde redu-
cera preoperativ oro. Patienter 
med tidigare erfarenheter från 
kirurgiska ingrepp upplevde ett 
visst lugn, men behövde trots 
detta bra stöd.  

Grad I 

2001 
USA 

Haun, M.., 
Mainous, R.., & 
Looney, S.  

Effect of music on 
anxiety of women 
awaiting breast biop-
sy. 

Att utvärdera om musik 
reducerar oro hos preo-
perativa patienter inför 
bröst biopsi.   

Kvantitativ studie 
med en kvasi-
experimentell design. 
 
Urvalet bestod av 
kvinnor. Medelåldern 
i experimentgrupp 
var 40 år respektive 
37 år i kontrollgrupp 
(n=20). 

Preoperativ oro och andnings-
frekvens sjönk signifikant efter 
intervention av musik. Hjärtfre-
kvens, systoliskt och diastoliskt 
blodtryck sjönk dock inte signi-
fikant. 

Grad I 

 



 

 

         Bilaga II:5 

Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval   Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Brasilien 

Kiyohara, L.Y., 
Kayano., L.K., 
Oliveira, L.M., 
Yamamoto, 
M.U., Inagaki, 
M.M., & Ogawa, 
N.Y. 

Surgery information 
reduces anxiety in 
the pre-operative 
period 

Att utvärdera intensi-
teten av preoperativ 
oro angående patien-
tens diagnos, kirurgis-
ka ingrepp och aneste-
si.   

En kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Intervju studie samt 
gradering av STAI 
(State- Trait Anxiety 
Inventory) 
 
Urvalet var 82 kvin-
nor och 38 män (n= 
120). 

Patienter med kunskap om sitt 
kirurgiska ingrepp hade lägre in-
tensitet av oro preoperativt.  

Grad I 

2003  
Singapore 

Mordiffi, S., Tan, 
S., & Wong, M. 

Information provided 
to surgical patients 
versus information 
needed. 

Att belysa om infor-
mationen som patien-
ten får är den informa-
tion som patienten har 
ett behov av preopera-
tivt.  

Kvantitativ randomi-
serad kontrollerad 
studie   

Urval: 67 gyn patien-
ter, 167 sjuksköters-
kor och 73 sjukgym-
naster. Sjuksköters-
korna och sjukgym-
nasterna var både män 
och kvinnor (n= 307). 

Patienter och sjukvårdspersonal 
hade delade uppfattningar om vad 
den preoperativa informationen 
skulle innehålla. Patienterna öns-
kade att sjuksköterskorna skulle 
fråga om vilka funderingar som 
fanns, för att patienterna skulle få 
rätt informationen där det fanns 
behov.  

Grad I 



 

 

Bilaga II:6  

Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval   Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Sverige 

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

Calm or not calm: The 
question of anxiety in the 
perianesthesia patient. 

Att belysa betydelsen 
av sjuksköterskans 
närvaro och av speci-
fik information. 

Kvantitativ prospektiv 
studie. 
 
Urvalet bestod av 
dagkirurgiska patien-
ter. Män och kvinnor. 
ASA-klass I-II. 
(American Society of 
Anesthesiologists) (n 
= 91). 

Att en sjuksköterska visade sin 
närvaro gjorde att patienterna 
upplevde sig sedda och trygga i 
omgivningen. Studien belyste 
även betydelsen av god erfarenhet 
av den kirurgi man genomgått, för 
att reducera risken för oro inför 
eventuell nästkommande kirurgi. 

Grad II 

2006 
Sverige 
 

Sjöling, M., 
Norbergh, K., 
Malker, H., 
& Asplund, 
K. 

What information do 
patients waiting for and 
undergoing arthroplastic 
surgery want? Their side 
of the story. 

Att belysa vilken in-
formation patienterna 
upplevde behov av 
samt upplevelser un-
der sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ feno-
menologisk studie 
 
 Urvalet bestod av 
män och kvinnor Ål-
der: 54-75. Måste ha 
väntat minst 6 måna-
der på kirurgin eller 
ha genomgått ett ki-
rurgiskt ingrepp 1-2 
månader innan inter-
vjuerna. Höft/knä ope-
rationer (n= 16). 

Patienterna fick ofta inte tillräck-
ligt med information och upplev-
de sig utelämnade då de själva 
fick söka information, Patienterna 
saknade mer specifik information 
om det kirurgiska ingreppet. 

Grad I 

 

 



 

 

Bilaga II:7  

 

 

 

 

Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval   Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Sverige 

Sjöling, M., 
Nordahl, G., 
Olofsson, N., 
& Asplund, 
K. 

The impact of preopera-
tive information of state 
anxiety, postoperative 
pain and satisfaction with 
pain management. 

Att undersöka hur 
preoperativ informa-
tion påverkade oros-
nivån samt den post-
operativa smärtan och 
dess påverkan på pati-
entens välbefinnande. 

Kvalitativ prospektiv 
experimental design. 
 
Ortopedi, Både kvin-
nor och män (n= 30) 

Specifik information gav snabbare 
återhämtning och en lägre grad av 
postoperativ smärta.  

Grad I 

2002  
USA 

Wang, SM., 
Kulkarni, L.,  
Dolev, J., & 
Kain, Z.N. 

Music and preoperative 
anxiety: a randomized, 
controlled study. 

Att undersöka om 
musik reducera den 
preoperativa subjekti-
va och fysiologiska 
oro hos patienter som 
skulle få anestesi.  

En kvantitativ rando-
miserad kontrollerad 
studie. 
 
Ålder:18-65. ASA 
klass I-III (American 
Society of Anesthesi-
ologists) (n= 93)  

Musik reducerade intensiteten av 
oro preoperativt med STAI. Men 
inte fysiologiskt.  

Grad I 
 



 

 

         Bilaga II:8 

Publikations år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval   Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002  
Kina 

Yung, 
P.M.B., 
Chui-Kam, 
S., French, 
P., & Chan 
T.M.F. 

A controlled trial of mu-
sic and pre-operative 
anxiety in Chinese men 
undergoing transurethral 
resection of the prostate 

Att testa musikens 
effekt på preoperativ 
oro på patienter som 
skulle genomgå TUR-
P.  

Kvantitativ randomi-
serad kontrollerad 
studie.  
 
TUR-P- kirurgi. 
Grupperna; Musik, 
Närvaro av sjukskö-
terska och kontroll-
grupp. Ålder: 50+ 
(n=30) 

Graden av oro sänktes signifikant. 
Även blodtrycket sjönk, men inte 
hjärtfrekvensen.  

Grad I 
 



 

 

      Bilaga III 

Dagbok fram till nästa läkarbesök 

Hämtat från Frithiof, A. (1998). Beredd på operation. 

 

  

Datum: _____________________________________________________________________ 
 
Hur fungerar medicineringen? Beskriv på vilket sätt den fungerar bra, mindre bra eller dåligt 
för dig: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur mår du fysiskt idag: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Hur mår du känslomässigt idag: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Funderingar eller frågor att ta upp vid nästa läkarbesök: _________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Använd gärna detta som en slags mall for att upprätta din egen journal.  
 
 



 

 

      Bilaga IV 

 Egen sjukjournal 

Hämtat från Frithiof, A. (1998). Beredd på operation. 

 
Datum: ________________________ Läkare: ____________________________________ 
 
Egna frågor: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Läkarens svar och synpunkter: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Medicinering — sort (anledning) och dosering: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Eventuella biverkningar: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Övrig rekommenderad behandling: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Laboratorietester och varför de ska göras: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
När och var? ________________________________________________________________ 
 
Förväntad tid för testresultat: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Testresultat:_________________________________________________________________ 
 
Eventuell röntgen och tid for röntgensvar: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Tid för återbesök: ____________________________________________________________  


