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Sammanfattning    Ångest är ett tillstånd som drabbar en stor del av Sveriges 

befolkning. Den ökande psykiska ohälsan visar sig i antalet 

sjukskrivningar och besök inom vårdkedjan även genom den 

ständigt ökande förskrivningen och användningen av lugnande 

och antidepressiva läkemedel. Detta sker samtidigt som 

befolkningen för övrigt blir friskare och friskare. Genom att i tid 

uppmärksamma och hantera dessa problem skulle mycket lidande 

undvikas. Inom området saknas kunskap och forskning om hur 

patienter som lider av ångest bör behandlas och bemötas på bästa 

sätt. Okunskap kan leda till osäkerhet och nonchalans hos 

sjuksköterskan i mötet med dessa patienter. Syftet med studien 

var att belysa faktorer som skulle kunna påverka mötet med 

ångestfyllda patienter. Studien genomfördes i form av en 

litteraturstudie där resultatet baserades på analys av 11 granskade 

och bearbetade vetenskapliga artiklar. Resultatet i studien visar 

att kunskap är en viktig faktor för att underlätta sjuksköterskans 

möte med ångestfyllda patienter. Kunskap om ångest och dess 

olika uttryck samt patientens egna copingstrategier, kan göra stor 

skillnad i hur sjuksköterskor stödjer och bemöter varje enskild 

individ på bästa sätt. Det främsta målet är att hantera ångestfyllda 

patienter på ett individuellt sätt och inte bagatellisera deras helt 

normala reaktioner i en hotfull situation. 
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Abstract      Anxiety is a condition that affects a large proportion of the    

population. Deteriorating mental health is reflected in the 

number of sick leave and visits within the continuum of care also 

by the increase of use and prescription of tranquilizers and anti-

depressants, at the same time the population is becoming 

healthier and healthier. We could avoid a lot of suffering through 

timely attention and learn how to deal with these problems by 

acquiring the correct knowledge and research on how patients 

suffering from anxiety should be treated and cured in the best 

way. Ignoring these factors can lead to uncertainty and nurses 

may act incorrectly in the face of their patients. The purpose of 

this study was to elucidate factors that could affect the encounter 

with anxious patients. The study was conducted in the form of a 

literature review. The results were based on an analysis of 11 

reviewed and processed scientific articles. The results of the 

study show that knowledge is an important factor to facilitate the 

nurse's meeting with anxious patients. Knowledge of the various 

expressions of anxiety and the patient's own coping strategies 

can make a big difference in how we as nurses support and 

respond to each individual in the best practice. The main 

objective is to deal with anxious patients on an individual basis 

and not extenuate their perfectly understandable reactions to a 

threatening situation. 
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Inledning 

Livstidsprevalensen för ångestsyndrom har uppskattats till 29 procent i Sverige (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). Ångest är alltså ett tillstånd som 

drabbar en stor del av befolkningen. Ångest innebär en intensiv ängslan och känsla av 

olust kopplad till en förväntad fara eller olycka. Utmärkande för symtomen är att de är 

av både fysisk och psykisk karaktär. Ångest kan vara ett förstadium till depression och 

det är inte ovanligt att patienter lider av både ångest och depression (SBU, 2007). Under 

kartläggningen år 2006 var nästan 80 000 svenskar sjukskrivna under någon period på 

grund av nedstämdhet eller ångest. Två tredjedelar av de sjukskrivna var kvinnor och 

medianåldern var 42 år. Merparten av kvinnorna var enligt socialstyrelsen (2009) 

sjukskrivna under någon depressionsdiagnos. I Nationella riktlinjer (2010) för 

depression och ångestsyndrom finns rekommendationer om effektivt omhändertagande, 

diagnostik, uppföljning och olika behandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT) och 

antidepressiva läkemedel som behandling. Socialstyrelsen (2009) menar att det finns 

evidens för att god tillgänglighet och god kontinuitet i primärvården ger förutsättningar 

för en effektivare sjukvårdsorganisation när det gäller hälsoeffekter. Vidare visar studier 

som utvärderat den första bedömningen att en strukturerad bedömning av 

sjuksköterskan eller distriktssköterskan är effektiv ur medicinska och hälsoekonomiska 

aspekter. De flesta personer som drabbas av sjukdom, oavsett vilken, börjar fundera hur 

det kommer påverka dem, fysiskt och psykiskt (Skärsäter, 2009). Det betyder att 

sjuksköterskan kommer att möta oro, stress och ångest inte bara inom psykiatrin utan i 

de flesta verksamheter inom hälso- och sjukvård. Enligt ICN:s etiska koder (2012) ska 

sjuksköterskan vara aktiv när det gäller att utveckla omvårdnad som vilar på 

evidensbaserad kunskapsgrund.  

 

Bakgrund 

Ångest i ett historiskt perspektiv 

Lidandet har betraktats på olika sätt genom tiderna (Wiklund, 2009). Det har funnits 

perioder, då det ansetts vara en dygd att lida och tåla det man drabbats av och tider då 

martyrskap lett till att människor helgonförklarats.  

För 2000 år sedan användes droger och de borrades hål i huvudet för att förstöra 

fungerande delar i hjärnan på människor för att hjälpa dessa med sina själsliga besvär så 

som ångest och oro, man lättade på trycket trodde man. Det kallades senare för 

lobotomi. I en kritisk granskning av Alstrin (2000) menar han att dagens själasörjare, 

psykiatrikerna fortfarande använder droger och psykokirurgi. De föll tillbaka till detta 

barbariska sätt på grund av att de inte kunde bota själsliga besvär. Mellan 1940-1950 

lobotomerades 4500 svenskar. Lobotomierna skulle inte sluta i Sverige utan bara byta 

namn till Kapsulotomi. Skillnaden mellan dagens Kapsulotomi och 40-talets lobotomier 

är operationstekniken och ingreppets omfattning.  

Metoden innebär att vissa nervbanor skärs av mellan pannloben och talamus, del av 

mellanhjärnan (Ottosson, 2009). Metoden började utvecklas på 1950-talet. Den har i 

Sverige använts i liten och avtagande omfattning för att lindra plågorna vid mycket 
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svåra tvångssyndrom hos vuxna, förutsatt att ingen annan behandling haft effekt och att 

patienten önskat bli opererad. På senare tid har ingreppet utförts endast på enstaka 

patienter årligen (ibid.). Moxnes (2001) menar att synen på ångest över tid har 

förändrats något. Ångest och oro ses i dag som en livsviktig skyddsmekanism som 

träder i kraft när något för individen känns hotfullt och skrämmande. Det kan handla om 

sjukdom, stress eller när något känns övermäktigt och ohanterligt. Därför bör ångest 

beskrivas som en varningssignal och inte som något sjukligt, den bör dock tas på allvar 

då den som ouppmärksammad kan orsaka ett stort lidande för individen (ibid.). 

 

Ångest i nutidsperspektiv 

Ordet ångest definierar Cullberg (1999) som ett kännetecken för ett psykiskt obehag 

som kan variera i styrka. Exempelvis kan olust, ängslan eller fysiskt obehag såsom 

fjärilar i magen räknas som en låg grad av ångest. Moxnes (2001) sid 176 beskriver 

ångest som livets ofrånkomliga följeslagare och uttrycker det som att ”Ångest är en del 

av livet, men hos en del fyller den hela livet”. NE (u.å.) definierar ångest som ett 

tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar 

en psykisk eller en kroppslig aspekt. Låg grad av ångest kallas ängslan, ängslighet eller 

oro, medan hög grad upplevs som skräck eller panik (ibid.). Cullberg (1999) anser att 

ångesten är en av våra främsta skyddsmekanismer. Ångesten är alltså inte i sig något 

sjukligt, utan det är när ångesten börjar uppträda ofta, ta för mycket energi och när 

uttrycken börjar bli plågsamma och ohanterliga för personen och dess omgivning, då 

måste den dock ses som ett symtom på en mer djupgående psykisk problematik. Antai-

Otong (2003) menar att de flesta människor drabbas någon gång under sin livstid av 

ångestsymtom. När den psykiska kapaciteten överstigs kallas den enligt Cullberg (1999) 

för reaktiv ångest. Reaktiv ångest kan i sin tur delas upp i grupper; Identitets- och 

utvecklings ångest, överbelastningsångest samt skuld och samvetsångest. Det är viktigt 

att skilja på reaktiv ångest och andra psykiska störningar såsom neuroser. Gruppen 

reaktiva tillstånd behöver vanligtvis inte remitteras till psykiatrisk specialistbehandling 

såsom andra psykiska störningar. Ångest har en orsak menar Skärsäter (2009) där 

patienten ofta är medveten av vad som framkallar situationen. När sambandet mellan 

ångestupplevelsen och orsaken är otydlig eller omedveten benämns detta som sjuklig 

ångest. Ångest har då istället blivit ett symtom i sig som individen kan uppfatta som 

orimligt och obegripligt.  

I dagens samhälle uppkommer ständigt nya diagnoser. Wiklund (2009) anser att dessa 

diagnoser snarare beskriver problem än sjukdomar. Förr i tiden tillhörde dessa problem 

det normala i livet och var inget man sökte sjukvård för, utan lärde sig hantera. Idag ses 

exempelvis sömnstörning som en sjukskrivningsorsak. Med detta följer risker då vården 

börjar behandla sömnstörning som ett sjukdomstillstånd och sätter in läkemedel istället 

för att reflektera över orsakerna bakom problemet (ibid.). Ångest kan ha många uttryck 

vilka kan präglas av överdriven rädsla och oro (Skärsäter, 2009) kroniskt 

beredskapsläge, huvudvärk, sömnsvårigheter, irritabilitet, koncentrationssvårigheter och 

olust- och vanmakts- känsla. En del patienter blir introverta, osociala och svåra att 

samarbeta med (Moxnes, 2000). Andra kan vara utåtagerande, krävande och söka 

ständig uppmärksamhet (Wiklund, 2000). Därför är det av vikt att som sjuksköterska 

känna till, läsa av och ha en förståelse för dessa mycket individuella ångestuttryck. 
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Vård och behandling vid ångest 

Moxnes (2001) menar att Benzodiazepiner och selektiva serotoninåterupptagshämmare 

(SSRI-preparat) möjligtvis kan vara till hjälp för många som lider av ångest, men tror 

vidare att det inte är någon bra lösning på lång sikt. Läkemedlet skall vara en hjälp för 

patienten att bättre klara av sin ångest (Cullberg, 1999). Bensodiazepiner har flera 

nackdelar för äldre personer (socialstyrelsen, 2009). Benzodiazepiner är vanebildande 

och framför allt lugnande på dagtid. De sänker också den kognitiva funktionen och ger 

långsammare rörelsemotorik. Vidare har en ökad falltendens rapporterats, med 

åtföljande frakturer. Cullberg (1999) anser att ett meningsfullt och professionellt samtal 

i bland kan räcka för att göra patienten ångestfri så att denne kan gå hem utan 

läkemedel. Då inte fysiska och psykologiska (Sheldon, 2008) interventioner räcker till 

för att göra patienten ångestfri, kan det vara nödvändigt med läkemedelbehandling för 

att hjälpa patienten att hantera sin ångest och oro. Enligt Gallagher (2010) är det viktigt 

att ta reda på patientens historia och sårbarhet gällande ångest och depression. Har 

patienten redan pågående läkemedelsbehandling för ångest och depression kan detta 

försvåra informationsutbytet då det kan bli för mycket för patienten att ta in. Fysisk 

aktivitet menar Moxnes (2001) kan reducera ångest, men det själsliga problemet 

kommer att bestå, även om det tar udden av det just för tillfället. Enligt Sheldon (2008)  

är KBT en framgångsrik och en relativ modern behandling för ångestsyndrom. Terapin 

går ut på att förändra personens tankar och känslor samt att därefter förändra personens 

beteende och vanor, i syfte att på så sätt komma över vissa mentala eller 

beteendemässiga störningar. 

 

Sjuksköterskans omvårdnad vid ångestlidande 

Det ingår i sjuksköterskan huvuduppgift omvårdnad att varje individ ska bemötas 

individuellt och utifrån sina egna förutsättningar. Enligt Svensk sjuksköterskeförening, 

(2010) ska sjukasköterskan lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande samt 

förebygga sjukdom. Cullberg (1999) lägger stor vikt vid att lära patienten hantera och 

möta sin ångest. När människan drabbas av en sjukdom uppstår en obalans i kroppen 

detta beror på att den fysiologiska och psykologiska jämnvikten kommer i gungning 

(Rydén & Stenström, 2008). Individen får nu anpassa sig och försöka hantera sin nya 

situation. Individen tvingas då att finna olika psykologiska anpassnings strategier för att 

hantera och bemästra sina svårigheter. Det samlade begreppet för dessa strategier och 

förhållningsätt kallas för coping. Enligt Antai-Otong (2003) Är det viktigt att lära känna 

patientens historia och vad som framkallar ångest hos denne individ. Några viktiga 

faktorer att tänka på kan vara varför patienten söker sig till sjukvården, att försöka 

identifiera patientens egna copingstrategier, att försöka få grepp om patientens livsvärld, 

prata om självmordstankar, sömnmönster, tidigare depressioner, alkoholförtäring liksom 

om det finns psykisk ohälsa i släkten (ibid.). För att kunna arbeta med ångestfyllda 

patienter anser Cullberg (1999) att vårdpersonalen måste ha djupare teoretiska och 

praktiska kunskaper om personlighetens psykologi. Antai-Otong (2003) menar att ett 

lugnt, icke dömande och ett betryggande förhållningsätt i mötet med en ångestfylld 

patient har stor betydelse. Vidare bör sjuksköterskan uppmuntra patienten att uttrycka 

känslor och tankar om sin ångest. Informera även att ångest är något normalt som går att 

reducera med hjälp av olika hanteringsstrategier. Informationen bör ges på ett tydligt, 

anpassat och på ett för patienten begripligt språk (Gallagher, 2010).  
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Wiklund (2009) menar att sjuksköterskan genom att lyssna och se till patientens behov 

gör skillnad då patienten känner sig sedd och tagen på allvar. För att kunna reducera 

ångest hos en patient, bör sjuksköterskans åtgärder uppfattas som stödjande och 

skyddande av patienten (Skärsäter, 2009). Som sjuksköterska kommer man fortlöpande 

i kontakt med människor som lider av reaktiv ångest. (Cullberg, 1999) Därför är det 

viktigt att identifiera och skapa en förståelse för hur dessa problem kan visa sig i 

människans aktuella livssituation. Sjuksköterskans ansvar är att arbeta utifrån 

personcentrerad helhetssyn och utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad 

kunskapsgrund.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som kan påverka sjuksköterskans 

möte med ångestfyllda patienter. 

 

Metod 

Studien utfördes i form av en litteraturstudie enligt Fribergs modell (2006) med syfte att 

nå fördjupad kunskap inom det aktuella området. 

 

Datainsamling 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes först och främst i databaserna PsycINFO 

som har en psykologisk inriktning och Cinahl som är omvårdnadsinriktad, därefter 

prövades också Pubmed som är en databas som indexerar artiklar från medicinska 

tidskrifter men fann inga relevanta artiklar för det aktuella syftet. Sökorden som 

användes var ångest, sjuksköterska, tillit och patient i olika kombinationer. Se bilaga A. 

Sökordsöversikt. Dessa svenska ord översattes till lämpliga Mesh termer. I Cinahl 

söktes orden anxiety som major concept ”MM” och även i titeln. I PsycInfo söktes 

också anxiety i titeln och som thesaurus. Nurse-patient användes i sökningen både som 

fritext och abstract. Sökningar som inkluderade sökord möte, behandling, 

förhållningssätt, prövades också men då exkluderades många träffar så därför användes 

endast de ursprungliga sökorden. Under sökningsprocessen stöttes dubbletter på. Dessa 

är inte redovisade i sökhistoriken. Inklusionskriterier som avgränsade sökningen i 

databaserna var artiklar som hade abstract och var refereegranskade de skulle även vara 

publicerade inom de senaste 12 åren. Språket skulle vara Engelska eller Svenska. 

Ytterligare inklusionskriterier vid läsning av abstract var sjuksköterska eller patientens 

upplevelser av ångest och ångestsymtom, omvårdnad och bemötande, vad som 

underlättar eller dämpar ångesten. Av de funna artiklarna lästes titlarna och artiklar vars 

titlar stämde överens med syftet valdes och abstractet lästes. Sammanlagt lästes 60 

abstract och 20 valdes ut till urval1. Se bilaga B. Artiklarna granskades och bedömdes 

enligt bedömningsmallen av Willman och Stoltz (2011) maxpoängen i bedömningen var 

18 poäng. Mellan 1-6 bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet. Mellan 7-12 poäng 

värderades medelhög kvalitet, och 12-18 poäng bedömdes som hög kvalitet Se bilaga C 
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och D.11 av de 20 artiklarna valdes ut till urval 2. Se bilaga B. De 11 artiklarna som 

valdes ut till urval två genomlästes, bearbetades och det centrala sammanfattades av oss 

båda.  

 

Databearbetning 

Under bearbetningen av resultatartiklarna framträdde fyra kategorier som motsvarade 

studiens syfte, dessa kategorier var; kunskap om ångest, uttryck för ångest, 

sjuksköterskans förhållningssätt, och självhanteringsstrategier. Kategorierna fick varsitt 

nummer som var till hjälp när artiklarna återigen genomlästes och skulle delas in under 

rätt kategori. För att göra resultatet tydligt och få en bättre struktur presenteras de under 

rubriker. 

 

Resultat 

Kunskap om ångest 

Greenwood och Mackenzie (2010) menar att ångest överlag är underskattad i vården. Vi 

saknar kunskap om dess komplexitet som en känslomässig yttring. Enligt Frazier et al., 

(2002) anser de flesta sjuksköterskor att ångestbedömning som verktyg är viktigt för 

utvärderingen av varje enskild patient. De är både effektivt och möjligt att hjälpa 

patienten hantera sin ångest när de söker vård enligt Dodd & Wellman (2000). Enligt 

Moser, et al. (2003) är den mest förekommande preventionen för ångestsymtom 

medicinsk behandling såsom lugnande och antidepressiva tabletter vilket då motsäger 

varandra. Att ge kunskap och information om ångesthantering ses som en fördel 

sjuksköterskan kan dra nytta av i vården, detta för att kunna följa utvecklingsprocessen 

för varje enskild individ (Frazier, et al., 2003). Enligt Pouwer, et al., (2005) studie finns 

det samband mellan hur patienten tar emot kunskap om sin sjukdom, och hur 

hans/hennes mentala hälsohistoria ser ut. Har patienten tidigare upplevt psykisk ohälsa 

och redan är ängslig och orolig, innebär detta en ökad sårbarhet som gör det lättare att 

utveckla ångest vid olika tillfällen. Ett tillfälle kan vara då patienten ska ta emot 

information om sitt nya hälsotillstånd och vad det innebär. Detta skiljer sig från de 

patienter som inte har haft eller upplevt psykisk ohälsa förut (ibid.). 

Jorm, et al.(2010) visar på att det finns faktorer som kan reducera ångestsymtom. 

Kunskap om dessa faktorer kan vara betydelsefulla i mötet med ångestfyllda patienter. 

Följande faktorer beskrivs: fysisk aktivitet, familjekontakt, kontakt med vänner, undvika 

alkohol, droger och ta sig tid för avslappnings övningar (ibid.). Enligt Montin, et al., 

(2007) har det visat sig att äldre patienter med smärta, upplever en högre grad av ångest. 

Samma sak gällde överviktiga patienter som skulle genomgå en operation. Man har 

också funnit att patienter som får stanna längre på sjukhus upplever mindre grad av 

ångest vilket hade att göra med hur mycket tid man avsatte till informationsutbyte, 

eftertänksamhet samt bearbetning inför och efter operation (ibid.). I en studie framkom 

att ångest hos unga flickor är mer utbredd än hos unga pojkar (Puskar, 2009). 
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Uttryck för ångest 

Uttryck för ångest kan se olika ut, dock finns mer eller mindre vanliga indikationer. Det 

är viktigt att veta att ångest är allmänt förekommande vid svår sjukdom (Moser, et al., 

2003). De kliniska indikationerna kan delas upp i fysiska, somatiska, beteendemässiga 

och psykiska kategorier. Frazier, et al., (2002) visade på i sin studie att de två viktigaste 

indikationerna var oro och patientens sätt att uttrycka sin egen ångest. Dessa ingår i 

beteendemässiga ångestyttringar. Övriga indikationer som en sjuksköterska skulle 

kunna läsa av, var om en patients beteende förändrades till krävande, rastlös, 

stridslysten, likgiltig, nervös samt om patienten sökte efter uppmärksamhet. 

Förändringar i kroppsspråket kunde vara förändrade ansiktsuttryck och olika gester 

(ibid.). Enligt Moser, et al., (2003) är en vanlig reaktion hos ångestfyllda patienter att 

tilliten sätts ur spel och därigenom hela samarbetet mellan patient och vårdgivare. Detta 

kunde visa sig genom att patienten tog egna beslut, såsom dra bort syrgasmask, drar ut 

slangar och vägrar omvårdnad. Mätbara fysiska indikationer kunde vara förhöjt 

blodtryck och ökad hjärtfrekvens. Frazier, et al., (2002) menar att det finns en fara i att 

lita för mycket på dessa indikationer, då varje patient är unik och upplever sin ångest 

individuellt. Detta måste tas på allvar så man inte underskattar patientens ångest, 

eftersom ångest ofta är en obehaglig känsla och en subjektiv företeelse för patienten. 

Det bästa är om patienten själv redogör för sin unika upplevelse av ångest.  

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Förhållningssättet till patienter inbegriper olika åtgärder (Frazier, et al., 2003) som kan 

delas upp i farmakologiska och icke farmakologiska. De icke farmakologiska kan delas 

upp i information, kommunikation, stresshanterings tekniker och stöd i form av 

närstående och anhöriga. Frazier, et al., (2003) visar i sin forskning att den vanligaste 

behandlingsformen som tillämpades mot ångest först och främst var farmakologisk i 

form av lugnande och ångestdämpande läkemedel. Därefter gavs information som 

skulle uppdatera patienten om hans/hennes status och hur det gick i processen mot 

tillfrisknandet. Informationen gavs på ett lugnt och tydligt sätt, och med ett vardagligt 

språk. Empatiskt förhållningssätt användes över lag. Hanteringstrategier som är vanliga 

inom omvårdnad kan enligt Moser, et al., (2003) vara olika omvårdnadstekniker. Dessa 

beskrivs som medicinsk behandling, fysiskt/miljömässigt välbefinnande, närhet och 

empati, kompletterande behandlingar, bedömning av orsaken till ångesten samt öka 

patientens känsla av kontroll. Öka kunskapen och kommunikationen genom att 

tillhandahålla information, samtal och etablera en positiv relation mellan patient och 

sjuksköterska (ibid.). 

Puskar (2009) poängterar att sjuksköterskor kan förebygga psykisk ohälsa bara genom 

att vara mer tillgängliga, anträffbara samt att ha acceptans för ångestlidande. Ytterligare 

en hanteringstrategi är stöd som enligt Moser, et al., (2003) kan delas in i olika 

områden. Emotionellt stöd, uppmuntra till familjestöd, sjuksköterskans närvaro samt 

erbjuda andligt stöd om så behövs. Frazier, et al., (2003) menar att de råder delade 

meningar och visar i sin studie att sjuksköterskor har olika uppfattningar om hur skadlig 

ångest är, många tror att det är skadligt om ångesten förblir ouppmärksammad och 

obehandlad. Ett litet antal av sjuksköterskorna tror dock att det inte är skadligt. Att 

patienten inte känner fysisk smärta utan har rätt smärtlindring är också av betydelse för 
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att minska risken för ångestsymtom. Ett användbart verktyg vid ångesthantering är att 

som sjuksköterska försöka få patient att själv och med egna ord ge uttryck för sin ångest 

och sina rädslor. Finnas hos patienten och undvika stressorer i vårdmiljön är 

interventioner som dämpar och reducerar ångesten (ibid.). Även anhöriga som är med 

och vårdar sina nära och kära kan drabbas av ångest och oro. Det ligger också i 

sjuksköterskans uppgift att upptäcka och få förståelse för detta, då det är ett allmänt 

förekommande fenomen enligt Greenwood, & Mackenzie, (2009). 

Sjuksköterskor använder sig inte av så många olika mätinstrument för att försöka 

bedöma ångest hos patienter. Det vanligaste mätinstrumentet enligt Manias (2002) var 

VAS-skalan, andra förekommande strategier var att observera vitala symtom, 

bukpalpation och undersökning av olika sårställen. Patienter som verbalt uttryckte sin 

ångest nonchalerades ofta genom att vårdpersonalen bagatelliserade problemet att säga 

det är inget att oroa sig för, trots att patienterna hade all anledning att känna oro. 

Höra efter om patienten är troende och vill ha andlig rådgivning. Positiv feedback på det 

patienten har lyckats uppnå med träning mm. Mer handgripliga interventioner kan vara 

att erbjuda rygg eller fotmassage eller ett varmt bad. Vara uppmärksam på, och att prata 

och kommunicera med patienten på ett adekvat sätt, lyfta fram ångesten till ytan och 

informera om att det finns hjälp att få om patienten känner behov av att prata med någon 

ytterligare (Ibid.). 

 

Patientens självhanteringsstrategier 

Många patienter med svåra sjukdomar utvecklar enligt Kemppainen et al., (2003) egna 

copingstrategier för att hantera sin ångest. Det kan handla om att aktivera sig fysiskt för 

att tänka på något annat. Avslappningsmetoder såsom kortspel, titta på TV eller vara 

delaktig i olika hobbys. Några arbetar aktivt med hushållsbestyr för att dämpa sin 

ångest. Vidare söker många stöd hos personer med samma sjukdom. Positiv pep-talk 

med sig själv kunde patienterna uttrycka som en copingstrategi det kunde innefatta att 

tänka på något annat, att prata sig själv igenom svårigheter och tala om för sig själv att 

ta positiva beslut. Andra vanliga copingstrategier kunde vara självmedicinering med 

olika droger samt alkohol, alla för att kortsiktigt lindra symtomen på ångest och rädsla. 

Ångest och rädsla kan få många patienter sårbara, det kan visa sig genom att de 

använder sig av emotionella strategier genom att drar sig tillbaka och blir osociala, gråta 

och skrika och försöker dämpa sin ångest genom hetsätning (ibid.). 

Moser et al., (2003) menar att inom det sociala området fanns två motsatsförhållanden, 

det ena var att patienten visade stort behov av sällskap, trygghet och uppmärksamhet 

medan en annan patient begränsade interaktionen genom att dra sig tillbaka, förneka och 

byta ämne. Montin (2007) har visat i sin studie att om hänsyn tas till varje enskild 

patients behov och dess karaktärsdrag då det gäller planering av omvårdnaden samt 

vilket stöd som passar ökar patientens hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL).  

I en studie av Dodd & Wellman (2008) visas att den effektivaste interventionen för 

patienter med ångest var självhanteringsstrategier och gällde de patienter som hade 

kognitiva, beteendemässiga och fysiska svårigheter.  Detta kunde ge en ökad känsla av 

självkontroll och autonomi under vistelsen på sjukhus. Självhanteringstrategier i ett 

tidigt stadium kan med god effekt uppmuntras av sjuksköterskan, dock behövs mer 
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forskning inom området och sjuksköterskan måste bli mer rustad inom ämnet. Andra 

viktiga faktorer är enligt Frazier et al., (2003) att familj och närstående finns tillgängliga 

under vårdtiden när patienten har behov av dem. Anhöriga spelar också en viktig roll då 

de gäller att tyda signaler hos svårt sjuka patienter, då de har kunskapen och kan berätta 

för personalen om vad deras anhöriga har för beteendemönster och vanligtvis tycker om 

eller ogillar (ibid.).                                

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningarna utfördes systematiskt i databaserna Cinahl, Psykinfo och Pubmed för att få 

olika infallsvinklar som belyste relevanta faktorer i hanteringen och mötet med 

ångestfyllda patienter både ur patienternas och ur sjuksköterskornas perspektiv. I 

sökningen användes ett litet antal sökord i olika kombinationer, se bilaga A. Ångest 

användes i varje sökningen och kombinerades på olika sätt med de andra sökorden. Alla 

sökorden söktes via databasernas egna ämnesord vilket sågs som en styrka för studien. 

Ångest sattes i titeln och kombinerades med ord i fritext, utifrån de träffar sökningen 

gav ansågs användandet av begränsad mängd sökord som en styrka då det visade att 

ämnet var väl inramat. Artiklarnas publikationsår begränsades till 2000-2012 då det 

ansågs vara av stor vikt att se ångesthanteringens utveckling under de senaste tolv åren. 

Forskning som berörde olika sjuksköterskeprofessioner såsom psykiatrisjuksköterska, 

operationssjuksköterska och distriktsjuksköterska inkluderades då erfarenhet av 

hantering av ångestfyllda patienter fanns överallt i vården vilket gav ytterligare styrka 

till studien. Av de 11valda artiklarna behövdes ingen uteslutas, då alla höll hög 

vetenskaplig grad. 

Båda författarna av föreliggande litteraturstudie har varit delaktiga i insamling av data 

vidare har var och en bearbetat artiklarna för att sedan under samarbete nå konsensus, 

vilket sågs som en styrka. Efter granskning av resultatartiklarna skapades fyra 

kategorier som var relevanta för vårt syfte dessa kategorier blev; Kunskap om ångest, 

Uttryck för ångest, sjuksköterskans förhållningssätt samt självhanteringsstrategier.  

 

Resultatdiskussion 

Av de 11 artiklarna som valdes ut till resultatet behövde ingen uteslutas på grund av att 

vetenskapligheten bland artiklarna visade sig vara hög, efter vetenskaplig granskning 

enligt bedömningsmallen av Willman och Stoltz (2011) se bilaga III. Antalet kvalitativa 

och kvantitativa artiklar i studien var ojämn då endast en kvalitativ artikel passade syftet 

och valdes ut, detta ses dock inte som en svaghet för studien då vi valde att belysa 

ångest ur ett mer deskriptivt perspektiv. Tre av artiklarna var skrivna av samma 

huvudförfattare och var fristående delar i en större studie. Det är oklart om 

datainsamlingen för artiklarna ägt rum vid samma tillfälle, då de i stort sett är identiska. 

Det kan betraktas som en svaghet att studierna baseras på samma datainsamling, men då 

artiklarna hade olika syften och infallsvinklar på problemområdet skiljer sig resultaten 

åt vilket ledde till att alla tre inkluderades i litteraturstudien. 
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En betydelsefull faktor för sjuksköterskan i mötet med patienter som lider av ångest är 

kunskap. För att sjuksköterskan skall kunna stödja, hjälpa och förstå en patient som 

lider av ångest krävs kunskap om ångest och dess komplexitet. Frazier et al., (2003) 

anser i sin forskning att kunskap om olika ångestuttryck och hanteringsstrategier är 

användbara redskap för sjuksköterskan i sitt dagliga arbete. Studien av (Greenwood & 

Mackenzie, 2010) visar att kunskap ofta var bristfällig bland sjuksköterskor i 

vårdkedjan, vilket kunde leda till att patienter nonchalerades när de verbalt försökte ge 

uttryck sin ångest. 

Ångest begränsas inte till någon sjukdom en patient har (Wiklund, 2009) utan innefattar 

både kroppsliga, själsliga och andliga aspekter av patientens livsvärld. Ångest som ingår 

i lidandet beskriver Wiklund (2009) som en normal process då den främjar människans 

utveckling och mognad. Människan behöver enligt Moxnes (2000) möta sin ängslan, 

oro och osäkerhet för att kunna förändras och utvecklas. Ångest kan stoppa en process 

göra oss stela och rädda, den anses då vara negativ, när den däremot främjar en process, 

gör människan aktiv och rörlig bidrar den till en positiv förändring hos individen (ibid.). 

Ofta söker personer med ångest (Skärsäter, 2009) hjälp för fysiska symtom i första 

hand, det kan röra sig om huvudvärk, sömnsvårigheter eller att personen är lättirriterad. 

Som sjuksköterska gäller det att vara uppmärksam (Moser, 2003) på vad som döljer sig 

bakom dessa symtom.   

Greenwood och Mackenzie (2010) menar att det är av betydelse att öka medvetenheten 

om ångestens uttryck och allmänna förekomst hos de som söker vård. Skärsäter (2009) 

anser att ångestsymtom och upplevelserna av ångest kan se olika ut beroende på kön, 

ålder och från vilken kultur individen kommer. Att som sjuksköterska lära sig identifiera 

psykisk ohälsa är en förutsättning för att kunna ge adekvat hjälp, oavsett var i 

vårdkedjan individen befinner sig. Enligt Frasier et al., (2003) visade de sig att 

sjuksköterskor litade mer på sin förmåga att mäta de fysiologiska variablerna, såsom 

blodtryck, än att läsa av patientens beteende och ta reda på patientens egna subjektiva 

upplevelse av sin ångest. För att få förståelse för varje enskild patients upplevelser och 

behov, är det av vikt att som sjuksköterska stanna upp, läsa av och lyssna till det som 

patienten förmedlar. Viktigt att ha med sig som sjuksköterska är att en människa känner 

sig själv bäst och har rätt att avgöra samt är kapabel att avgöra vad hälsa innebär för den 

egna personen och hur den bäst kan stärkas (Skärsäter, 2009). Ärftliga faktorer och 

tidigare erfarenheter påverkar människans sårbarhet och sätt att reagera vid psykisk 

ohälsa (ibid.).  

Enligt Montin (2007) skall sjuksköterskan vara medveten om faktorer som kan relateras 

till ångest och överväga olika metoder för att på bästa sätt stödja patientens 

tillfrisknande. Att visa emotionellt stöd innebär att sjuksköterskan bekräftar patientens 

känslor och emotionella smärta genom visat intresse, förståelse, närvaro och respekt. 

Vid svårigheter och kriser använder sig alla människor av en mängd olika 

copingstrategier i olika kombinationer (ibid.). Kemppainen (2003) menar att den 

främsta copingstrategin patienter använder för att reducera sin ångest och rädsla är att 

hålla sig sysselsatta, det kan handla om fysisk aktivitet, avslappningsövningar och 

hushållsarbete. Sjuksköterskan har (Skärsäter, 2009) ett ansvar och en unik möjlighet att 

genom det vardagliga och enskilda mötet identifiera patientens behov, stärka patientens 

egna positiva copingstrategier och utforma en vårdplan, allt för att ge möjlighet till 

återhämtning och rekreation på bästa sätt. 
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Förändringar av sjukdomsbegreppet har gjort att vi idag vänder oss till sjukvården med 

problem som våra mor- och farföräldrar uppfattade som normala prövningar i livet 

(Rydén & Stenström, 2008). Många människor idag, gamla och unga lever mer åtskilda 

från varandra. Därför har man inte det naturliga utbytet av erfarenheter, kunskap och 

stöd som krävs för att förstå och inse att olika prövningar i livet många gånger är en 

naturligt och utvecklande process som hör livet till. 

Enligt Moser et al., (2003) är den mest förekommande preventionen för ångestsymtom 

medicinsk behandling såsom lugnande och antidepressiva tabletter. Sjuksköterskan 

(Skärsäter, 2009) spelar här en viktig roll i bedömningen hur man hjälper patienten på 

bästa sätt, då det gäller att identifiera patientens behov av läkemedel och/eller andra 

behandlings möjligheter. Det som händer vid behandling med läkemedel mot ångest är 

att hjärnan bedövas mot obehagliga och starka känslor. Detta kan kanske göra patienten 

mer sammarbetsvillig, medgörlig och mer kontaktbar men även därigenom mindre 

mottaglig för information och kunskap som är nödvändig för att förändring ska vara 

möjlig. Moxnes (2009) hävdar därför att patienter som vågar och orkar möta sin ångest 

har större chans att komma välbehållna ur sitt ångestlidande, än de patienter som förlitar 

sig på läkemedel enbart. En annan aspekt på att ge läkemedel till en patient som lider av 

ångest kan vara att oron och ängslan hos patienten förvärras. Detta beror på att patienten 

förknippar läkemedel med sjukdom och inte med det han eller hon känner, det kan 

därför kännas kränkande för patienten att bli ordinerad läkemedel som därigenom kan 

öka oron istället (Moxnes 2000). Psykiatriska diagnoser ökar bland befolkningen och 

den psykiska ohälsan stiger jämnt och stadigt i ett samhälle där vi för övrigt blir friskare 

och friskare. Samhället idag är mycket kravfyllt, pressen på att nå framgång och lycka 

är stor. Kunskap om hur ångest kan hanteras och att skapa möjlighet till reflexion över 

livets djupare värden blir en allt viktigare del i sjuksköterskans arbete i vårt stressande 

och kravfyllda samhälle. 

 

Konklusion  

Flera av resultatartiklarna har beskrivit att det saknas kunskap om ångesthantering inom 

vården. Sjuksköterskor behöver mer utbildning och stöd för att kunna hantera patienters 

ångest och visa förståelse för deras lidande. Kunskap om ångestlidande kan fås genom 

utbildning men det som anses bidra med den bästa kunskapen är utbildning i 

kombination med vårderfarenhet av patienter som lider av ångest. Att se ångest som en 

normal och naturlig process som följer människan genom livet kan vara till hjälp i mötet 

med ångestfyllda patienter. Detta innebär inte att underskatta patientens individuella 

upplevelser av sin ångest. Sjuksköterskans arbete bör genomsyras av en icke-dömande 

attityd för att patienterna ska få möjlighet att känna lugn och trygghet. Patienterna 

behöver känna sig sedda och hörda för att känna sig hjälpta. Något som är av vikt i 

mötet med patienten är att det ska präglas av empati, respekt, engagemang och att man 

har en öppen kommunikation. Att ge lugnande läkemedel är den vanligaste åtgärden 

inom sjukvården idag. Läkemedel som en första åtgärd mot ångest borde ifrågasättas 

mer då det finns underlag att ett samtal är mer effektivt för att lindra patientens ångest. 

Det är av vikt att använda evidensbaserade strategier i vård och behandling liksom att 

sjuksköterskans speciella uppgift är att personcentrea vården utifrån individens behov 

och önskemål.  
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Implikation  

 

Då bristande kunskap om ångest och dess komplexitet kan leda till ett större lidande hos 

patienten samtidigt som ångest är allmänt förekommande hos patienter som drabbas av 

sjukdom bör kunskap inom området ges större utrymme i grundutbildningen för 

sjuksköterskor. Ett utbrett kritiskt tänkande hos sjuksköterskor gällande ångesthantering 

skulle kunna minska utbredningen av lugnande läkemedel som första åtgärd i mötet 

med ångestfyllda patienter. Individuella handlingsplaner bör utarbetas för varje enskild 

patient, där målet är att förstå och få kunskap om patientens livsvärld och autonomi och 

på så sätt hitta bästa möjliga åtgärder. Sjuksköterskan bör med öppen kommunikation, 

anpassad information och empatiskt förhållningsätt främja processen framåt för varje 

unik patient. Anhöriga kan också vara bra resurser i stödet hos patienter med ångest i en 

rehabiliterings process. Sjuksköterskan spelar en viktig roll både som stödfunktion och 

som informatör för såväl patienter och anhöriga som lider av ångest, men är inte rustade 

för det ordentligt. Det ligger i framtiden att utveckla ett bra och giltigt ångest 

bedömningsverktyg som gör att vårdpersonalen på ett gott sätt kan vara med att 

förebygga och reducera patientens ångest i vården. Det krävs dock mer kvalitativ 

forskning ur ett mer individanpassat perspektiv inom området ångest för att få en 

djupare förståelse kring problemet.  
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Bilaga A Tabell 1.Sökordsöversikt    
 

 

Sökord 
 

PubMed 
MeSH-term 

 

Cinahl 
Subject 

heading list 

 

PsycINFO 
Thesaurus 

Ångest Anxiety 
MeSH 

 

Anxiety 
 

Anxiety 
 

Sjuksköterska  Nurse 
abstract 

Nurs* 
Abstract 

 
Sjuksköterska- 

Patient 
Nurse-patient 
fritext 

Nurse-patient 
Fritrext 

 

 

Tillit Trust 
Fritext 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga B Tabell 2. Sökhistorik 

 

 

 

 

 

Datum 
 

Databas 
 

Sökord/Limits/Boolska 
operatorer 

 

Antal 
träffar 

 

Lästa 
abstract 

 

Urval 1 
 

 

Urval 2 
 

24/1-

12 
 

 

 

PsycInfo Ti(anxiety) AND ab(nurse*) 
Limited by: Peer reviewed 
Date: From 2000 to 2012 

Record type: 
Journal Article 

Language: 
English, Swedish 

100 26 15 9 

 

2/2-12 
 

 

Cinhal TI Anxiety AND AB (nurse 

and patient)Limiters - 

Published Date from: 

20000101-20121231; 

Research Article; Language: 

English, Swedish 
 

 

10 8 2 1 

 

5/2-12 
 

 

Pubmed ((anxiety[MeSH Major 

Topic]) AND nurse-patient) 

AND trust Limits Activated: 

English, Swedish, published 

in the last 10 years 

6 6 1 0 

 

15/2 
 

 

PsycInfo su(EXACT.EXACT.EXPLO

DE("Anxiety 

Management")) AND 

all(nurs*) 
 

Limited by: 
Peer reviewed 

Date: From 2000 to 2012 
Record type: 

Journal Article 
Language: 

English, Swedish 

9 9 1 1 

 

15/2 
 

 

Cinahl (MM "Anxiety") AND MW ( 

Nurse and patient ) 
Limiters - Abstract 

Available; Published Date 

from: 20000101-20121231; 

Peer Reviewed; Language: 

English, Swedish 

20 10 2 0 



 

 

Tabell 3 Artikelöversikt               Bilaga C:1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2000 

England 

PsycInfo  

Dodd, H. and 

Wellman, N. 

Staff development, 

anxiety and 

relaxation 

techniques: a pilot 

study in an acute 

psychiatric inpatient 

setting 

Syftet var att 

undersöka om 

Anxiety 

Management 

Groups (AMG-

kurser) för patienter 

med 

självrapporterad 

ångest hjälpte dem 

att reducera sin 

ångest. 

En pilotstudie med 

naturalistisk design gjordes 

på 4st psykakuter på 23 

patienter för att undersöka 

om det var till hjälp för 

patienterna med 

ångestsymtom att gå med i 

tre kurser/grupper gällande 

ångest bedömning.  

 

Slutsatsen visade att när 

patienter med 

självrapporterad ångest 

hade genomgått kursen 

Anxiety Management 

Group (AMG) så hade 

de reducerat sin ångest. 

Så AMG-kurser visade 

sig därmed vara till stor 

hjälp för ett snabbare 

tillfrisknande.  

Medel 



 

 

Bilaga C:2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Titel Författare Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 
USA 
PsycInfo 

Frazier. S, 

Moser. D.K, 

Riegle. B, 

Mckinley. S, 

Blakely. W, 

Kyungeh An 

Kim and Garvin. 

B. 

Critical Care Nurses 

Assessment of 

patients Anxiety: 

Reliance on 

physiological and 

behavioural 

parameters 
 

Påvisa hur viktigt 

det är för 

Sjuksköterskor som 

jobbar på 

intensivvårds 

avdelning att kunna 

utvärdera och 

beskriva kliniska 

indikationer som 

används för att 

utvärdera och 

bedöma ångest. 

En kvantitativ, beskrivande 

metod. Där 2500 medlemar 

av American Association 

of critical-care nurses fick 

hemskickat ett formulär 

som kallas The critical-

care nurses anxiety 

identification and 

management survey. Som 

de skulle fylla i. Det 

handlade om att fylla i de 

viktigaste indikationerna 

på ångest, där 61st 

indikationer fanns att välja 

på och de skulle ranka de 5 

vanligaste. Av de 2500 

medlemmarna svarade 783. 

 

Några viktiga 

indikationer på ångest 

kan vara observerbara 

beteende och mätbara 

fysiologiska 

förändringar. Beroende 

av dessa kriterier kan 

man få en felaktig och 

ofullständig utvärdering 

av sin ångest. För dessa 

patienter kan det leda 

till ett sämre resultat. 

Ett omfattande och 

hållbart, systematiskt 

och giltigt verktyg för 

bedömning av 

patienters ångest skulle 

behövas. 

Hög 



 

 

Bilaga C:3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 
USA 
PsycInfo 

Frazier. S, 

Moser. D, Daley. 

L, McKinley. S, 

Riegel. B, 

Garvin. B & An, 

K. 

Critical Care Nurses 

belifes About and 

reported 

Management of 

Anxiety 
 

 

 

Att utforska 

intensivvårdssjuksk

öterskors 

uppfattning om 

vikten av ångest 

hantering och att 

beskriva 

sjuksköterskors 

rapportering och 

andvändning av 

strategier för att 

hantera ångesten 

hos deras patienter. 

En kvantitativ studie med 

ett slumpmässigt urval.  

Där 2500 medlemmar av 

American Association of 

critical-care nurses fick 

hemskickat ett formulär 

som kallas The critical-

care nurses anxiety 

identification and 

management survey. Som 

de skulle fylla i. 783 

fullföljdes och togs med i 

studien.  

 

De flesta i studien anser 

att ångestbehandling är 

viktigt och fördelaktigt. 

Vanliga strategier för att 

reducera ångest var 

medicinsk behandling, 

information och samtal 

initialt. Dessa strategier 

är användbara på många 

men inte på alla då 

ångestupplevelser är 

individuellt. 

Hög 



 

 

Bilaga C:4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

England 

PsycInfo 

Greenwood, N 

& Mackenzie, A. 

An exploratory study 

of anxiety in carers 

of stroke survivors 

Att undersöka 

ångest hos 

anhörigvårdare till 

strokedrabbade de 

första 3mån efter 

utskrivning. 

En prospektiv 

longitudinell, beskrivande 

undersökande studie med 

kvantitativ metod. 47 

deltagare slutförde HADS 

= Hospital anxiety and 

depression scale vid 2 

tillfällen. Det blev ett 

bortfall på 2 som avled 

under tiden. 

 

Ångest hos 

anhörigvårdare är 

relativt negligerat av 

distriktsköterskorna, 

stödet till dessa 

anhöriga är väldigt 

viktigt och behöver 

uppmärksammas 

tidigare. 

Medel 



 

 

                  Bilaga C:5 
 

  

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Australien 

PsycInfo 

Jorm, A.F, 

Morgan, A.J, & 

Wright, A. 

 

Actions that 

young people 

can take to 

prevent 

depression, 

anxiety and 

psychosis: 

Beliefs of health 

professionals 

and young 

people. 

Var att beskriva vad 

som kan reducera 

depression och 

ångest enligt 

ungdomar som lider 

av ångestsjukdomar 

samt jämföra med 

professionellas 

åsikter inom samma 

område. 

En kvantitativ design.  

Nationell 

telefonundersökning på 

6087 var av 3746st 

ungdomar i åldern 12-25 år 

svarade. Studiens mål var 

att jämföra ungdomars 

åsikter med professionellas 

åsikter. Enkäter skickades 

ut till 736 psykologer, 591 

psykiatriker och 522 

psykiatri sjuksköterskor 

där inga bortfall redovisats. 

Respondenterna 

tillfrågades att ranka 9 

potentiella strategier i 

relation till prevention av 

depression och ångest.   

 

De kom fram till att 

prevention är möjligt 

och var överens på de 

flesta punkter. 

Punkterna handlade om 

vad som hjälpte att 

reducera ångest och vad 

som förvärrar ångest. 

Medelhög 



 

 

Bilaga C:6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

USA 

PsycInfo  

Kemppainaen, 

J.K., Holzemer, 

W.L., Nokes, K., 

Eller, L.S., 

Corles, I.B., 

Bunch, E, H., 

Kirksey, K, M., 

Goodroad, B, K., 

Portillo, C, J.,&  

Chou, F. 

Self-care 

management of 

anxiety and fear in 

HIV disease. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

frekvensen och hur 

väl det stämmer 

överens med 

självrapporterad 

ångest och rädsla, 

och hur man 

hanterade sina 

symtom. 

Denna studie är baserad på 

en nationell studie med 

422 medlemmar med 

HIV/AIDS.  Medlemmarna 

fick beskriva karaktären på 

deras mest besvärliga 

symtom och identifiera hur 

de själva behandlade sina 

symtom. 73 av 

medlemmarna listade 

ångest som den mest 

vanliga symtomen och fick 

därför fortsätta studien. 

Studien analyserades och 

indelades i olika 

kategorier. 

 

Patienter med 

HIV/AIDS har ofta 

erfarenhet av ångest och 

rädsla, deras 

copingstrategier är 

nödvändigt för att 

hantera sina 

ångestsymtom. 

Vårdgivare är för 

närvarande 

underutnyttjade som 

resurs i att identifiera 

behandlingsstrategier. 

Medel 



 

 

Bilaga C:7 
 

 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 
Findland 
PsycInfo 
 

Montin, L., 

Leino-Kilpi, H., 

Katajisto, J., 

Lepistö, J., 

Kettunen, J., & 

Suominen, T. 

Anxiety and 

health-related 

quality of life of 

patients 

undergoing total 

hip arthroplasty 

for osteoarthritis. 

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

patienters ångest 

och dess möjliga 

koppling till 

HRQoL=Hälso 

relaterad 

livskvalitet före och 

efter operation. 

Longutinell 

uppföljningsstudie där man 

mätte patienters ångestnivå 

före operation och sedan 

efter 1, 3 och 6 

månaderpostoperativt. De 

var 100 stycken deltagare 

som alla var inplanerade 

för primär eller revidering 

av THA. 92 deltog där av 

ett bortfall på 8 personer.  

Studien visar att i 

synnerhet patienter med 

preoperativ smärta 

borde ha tagits på större 

allvar när de väntar på 

operation, detta för att 

den preoperativa 

smärtan tycks minska 

den hälsorelaterade 

livskvaliten( HRQol) 

både före och efter 

operation. Förkortad 

sjukhusvistelse innebär 

mindre tid till att 

informera och utbilda 

patienter, alla patienter 

bör få tillräckligt med 

stöd under sin 

återhämtning, oavsett 

vistelsetid på sjukhus.  

Medel 



 

 

Bilaga C:8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

USA 

Cinahl  

Moser, D, K., 

Chung,L, M., 

McKinley. S, 

Riegel. B, An.K, 

Cherrington. C, 

C., Blakely, W., 
Biddle, M.,  
Frazier, S, K., & 

Garvin. B., J. 

Critical care nursing 

practice regarding 

patient anxiety 

assessment and 

management. 

1, Att identifiera de 

kliniska 

indikatorerna som 

IVA 

sjuksköterskorna 

anser är 

utmärkande drag 

för ångest hos 

kritiskt sjuka 

patienter. 2, 

Beskriva de 

interventioner som 

IVA-

sjuksköterskorna 

använder för att 

lindra ångesten hos 

deras patienter. 

En kvantitativ studie med 

ett slumpmässigt urval. 

Där 2500 medlemmar av 

American Association of 

critical-care nurses fick 

hemskickat ett formulär 

som kallas The critical-

care nurses anxiety 

identification and 

management survey. Som 

de skulle fylla i.783 

svarade och fick vara med i 

studien. 

 

Iva-sjuksköterskorna 

identifierade en bred 

variation av olika 

fysiska, psykologiska 

och sociala indikationer 

på ångest.  Det fanns 

olika tydligt märkbara 

ångethanteringsstrategie

r, den vanligaste var 

dock att tillhandahålla 

information och 

farmakologisk 

intervention. 

Hög 



 

 

Bilaga C:9 
 

 
 
 
 
 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Holland 

PsycInfo 

 

Pouwer, F., 

Beekman, T,F, 

A., Lubach, C., 

& Snoek, F, J. 

Nurses`recognition 

and registration of 

depression, anxiety 

and diabetes-specific 

emotional problems 

in outpatients with 

diabetes mellitus. 

 

 

Syftet var att 

utforska hur ofta 

emotionella 

problem blev 

uppmärksammade 

och registrerade av 

en diabetes 

sjuksköterska. 

En kvantitativ studie med 

ett slumpmässigt urval. 

122 patienter ombads fylla 

i ett frågeformulär, av de 

122 kunde inte10 delta pga 

av språk och 

lässvårigheter. Av de 112 

patienterna som återstod 

kunde bara 90-94 

patienters poäng för 

PAID=problems areas in 

diabetes. Och 97/98 

patienters poäng för 

HADS=Hospital anxiety 

depression scale föras in . 

Detta pga förlorade värden 

på frågeformulärets delar. 

 

I denna studie påvisades 

att diabetespatienter i 

öppenvården med höga 

nivåer av emotionella 

problem inte är 

uppmärksammade eller 

registrerad i 

journalerna. Endast 20-

30% av dessa med 

emotionella problem 

var registrerade. 

Medel 



 

 

Bilaga C:10 
 

  

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 

2009 

USA 

PsycInfo  

Puskar, K., 

Bernardo, L.M., 

Ren, D., 

Hetager-Stark, 

K., & Lester, S. 

Sex differences in 

self-reported anxiety 

in rural adolescents. 

Syftet med studien 

var att slå fast i fall 

det fanns några 

skillnader i den 

självrapporterade 

ångesten mellan 

flickor och pojkar i 

tonåren som bor på 

landet. Och 

psykiatrisjuksköters

kors roll. 

En kvantitativ tvärsnitts 

studie med undersökande 

design för att mäta ångest 

hos ungdomar i från 3 

olika skolor. Alla skolor 

definierades som 

lantliga.193 studenter i 

åldern 14-17 valdes ut. 

Alla skulle kunna läsa och 

skriva. De fick fylla i ett 

frågeformulär med 41 

frågor kallat scared= 

screen for children anxiety-

related emotional disorder. 

Varje deltagare fick 10 

dollar för att medverka. 

Självrapporterad ångest 

hos ungdomar på landet 

visar på att flickor 

rapporterade oftare än 

pojkar. Den ingripande 

åtgärdens 

rekommendation för 

psykiatrisjuksköterskor 

är att i första hand 

främja, undersökning av 

ångest symtom, sedan 

se till att patienterna får 

uppföljning och att 

utbilda andra att lära sig 

bedöma ångestsymtom 

samt remitera till 

specialister för rätt 

behandling. 

 

 

Medel 



 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod          Bilaga D:1 

 

Publikations 

år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
 

2002 
Australien 
Cinhal 

Manias. E, Pain and anxiety 

management in 

the postoperative 

gastro-surgical 

setting. 

Var att undersöka 

hur sjuksköterskor 

hanterade patienters 

ångest och smärta 

inför gastro 

operationer. 

En observationsstudie med 

kvalitativ ansats. Där 6 st 

sjuksköterskor som jobbar i 

den dagliga vården av dessa 

patienter slumpmässigt valdes 

ut. 

 

Studien bekräftar vikten 

av att undersöka 

svårigheten i att bedöma 

och hantera ångest 

kliniskt, gällande hur 

sjuksköterskor hanterar 

smärta och ångest efter 

en operation. 

Medel 

 

 
 

 


