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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor, inom kirurgisk vård, möter ofta patienter med preoperativ oro. 

Det finns många olika orsaker till preoperativ oro. Om den preoperativa oron inte lindras kan 

detta leda till försämrat tillfrisknande och ökad risk för komplikationer. Sjuksköterskor leder 

omvårdnadsarbetet och planerar vården i samråd med patienten. Problem: Det är av vikt 

att undersöka hur patienternas oro inför operation kan lindras. Syfte: Att beskriva 

patienters erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som kan lindra preoperativ oro inför en 

planerad operation. Metod: Allmän litteraturöversikt med tre kvalitativa artiklar och nio 

kvantitativa artiklar. Resultat: Såväl muntlig som skriftlig och visuell patientutbildning 

minskade preoperativ oro, men i enstaka fall kunde informationen även öka oron. 

Känslomässigt stöd minskade oron och de patienter som inte fick känslomässigt stöd 

efterfrågade detta. Distraktion i form av musik, naturljud, avslappningsövningar samt 

fotovisning med och utan musik minskade preoperativ oro. Slutsats: Personcentrerad vård 

kan hjälpa sjuksköterskan att lindra lidande genom att anpassa omvårdnadsåtgärderna 

utifrån den enskilda individens behov. Genom att arbeta förebyggande främjas hälsa och 

förebyggs ohälsa i vården. 

Nyckelord: lindra lidande, omvårdnadsåtgärder, personcentrerad vård, preoperativ oro.  



ABSTRACT 

Background: Nurses, within surgical care, often meet patients with preoperative anxiety. 

There are many different reasons to preoperative anxiety. Failure to ease the preoperative 

anxiety may lead to impaired recovery and increased risk of complications. Nurses lead the 

nursing actions and plan the care together with the patient. Problems: It is important to 

examine how the patient’s anxiety prior to operation can be eased. Purpose: To describe 

patients experience of nursing actions that may ease preoperative anxiety prior to a 

scheduled operation. Method: General literature overview with three qualitative articles and 

nine quantitative articles. Result: Both oral, written and visual patient education eased the 

preoperative anxiety, but occasionally it could even increase the anxiety. Emotional support 

eased the anxiety and the patients that did not receive emotional support requested it. 

Distraction in the shape of music, nature sounds, relaxation exercises and photographic 

display with and without music eased preoperative anxiety. Conclusion: Person centered 

care may help the nurse to ease suffering by customizing the nursing actions based on the 

needs of the individual person. By working in a preventive way health is promoted and 

unhealth is prevented. 

Keywords: ease suffering, nursing actions, person centered care, preoperative anxiety.
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1 INLEDNING 

Genom mitt arbete som sjuksköterska på en gynekologisk avdelning möter jag många olika 

kategorier av patienter. En del är gamla, andra unga, några är svårt sjuka, men de flesta har 

lättare åkommor som de behöver ha hjälp med. Många av patienterna behöver genomgå en 

operation. Det kan vara akuta operationer eller planerade, som genomförs antingen 

dagkirurgiskt eller inom slutenvård. Många av patienterna upplever negativa känslor, så som 

rädsla och oro, inför operationen. En del är så oroliga att de gråter, uppträder aggressivt eller 

är tysta och sammanbitna. Oro kan orsaka onödigt lidande hos patienten och kan leda till 

förlängd vårdtid, fördröjning av tillfrisknande och läkning, men även förstärka andra symtom 

så som smärta. Utifrån dessa möten med patienter med uttalad oro inför operation väcktes 

nyfikenheten att ta reda på hur patienternas oro kan lindras i samband med operation. Det 

händer vid överrapportering att de oroliga patienterna beskrivs som besvärliga och krävande. 

Många kollegor reagerar på patienternas uttryck och lägger in värderingar kring patienten i 

rapporteringen. Det kan upplevas krävande och utmanande för sjuksköterskor att möta 

patienter med oro. Det är därför angeläget att lyfta fram den här frågan och belysa hur oron 

kan lindras hos patienterna i samband med operationen. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centralt begrepp. Kirurgisk vård, omvårdnadsprocessen, 

styrdokument och riktlinjer samt tidigare forskning redovisas. Vidare presenteras 

vårdvetenskapligt perspektiv och problemformulering. 

2.1 Beskrivning av centralt begrepp 

För att andra ska kunna förstå och granska arbetet behöver begreppen definieras (Eliasson, 

2013). Det centrala begreppet i detta arbete är oro. 

I Svensk Ordbok beskrivs ”Oro” (2009) som ”(lättare) upprördhet, rädsla och olust”. Oro är 

ett begrepp som speglar en tillfällig känsla kopplat till en specifik situation och som orsakas 

av yttre eller inre stimuli (”Anxiety”, 2019). 

Oro utgör en del av de upplevelser som patienten kan ha och som tillsammans sammanfattas 

i begreppet lidande. Lidandet ingår som en naturlig del av att vara människa. Lidandet 
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innebär både kval och smärta, men är även en förutsättning för personlig utveckling (Arman, 

2017). 

2.2 Kirurgisk vård 

Den kirurgiska vården kan delas in i tre olika faser. Preoperativ fas, från det att operationen 

bestäms till dess att patienten rullas in på operationssalen. Peroperativ fas, tiden inne på 

operationssalen. Postoperativ fas, från det att patienten rullas ut från operationssalen till 

dess att utskrivning sker från sjukhuset (Holm & Hansen, 2000). Sammanfattningsvis kallas 

vården under dessa faser för perioperativ vård (Lindwall & von Post, 2008). 

Ett kirurgiskt ingrepp upplevs många gånger som en stressfylld upplevelse där patientens 

integritet hotas. Patienten kan uppleva sig ha liten kontroll över situationen, vilket skapar en 

känsla av otrygghet och maktlöshet. Själva operationen i stort, sövningen, den okända miljön 

och den minskade möjligheten att påverka den egna situationen skapar oro hos patienten. 

Rädslan för sövningen hör många gånger ihop med rädslan för döden. Om inte diagnosen är 

känd kan rädslan för cancer vara stor. Oro inför operationen kan även orsakas av rädsla för 

det okända eller rädsla för förändrat utseende och bestående begränsningar. Fysiska tecken 

på oro är pulsökning, snabb andning, fuktiga handflator och ökade handrörelser. Om oro 

kvarstår efter operationen kan det bero på diagnos, effekt av ingreppet eller förlust av 

kroppsdel. Även smärta eller bekymmer om framtiden kan ge oro (Holm & Hansen, 2000). 

Sjuksköterskans ansvar inför operationen är att samla in information om patienten så som 

erfarenheter av tidigare ingrepp, att bedöma om patienten har förstått tidigare given 

information och att klargöra eventuella missförstånd. Sjuksköterskan ansvarar även för att 

fysiskt förbereda patienten för operation och att förklara avsikten med dessa förberedelser. 

Med hjälp av god preoperativ omvårdnad kan negativa upplevelser minskas (Holm & 

Hansen, 2000). När patienten kommer till avdelningen kontrollerar sjuksköterskan att 

instruktionerna har följts. Om någon del av förberedelserna har missats måste 

sjuksköterskan rådgöra med operatör eller narkosläkare om ingreppet kan genomföras eller 

behöver skjutas upp. Exempel på detta kan vara om patienten inte har fastat eller om 

patienten har feber (Kumlien & Rystedt, 2016). 

2.3 Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsprocessen finns beskriven i NANDA International [NANDA-I] (Herdman & 

Kamitsuru, 2015). Den börjar med en bedömning där data och information samlas in. En 

förståelse för underliggande begrepp är en förutsättning för att kunna göra en bedömning. 

Efter att bedömningen är genomförd fastställs en eller flera omvårdnadsdiagnoser. Ett 

exempel på omvårdnadsdiagnos enligt NANDA-I är: 
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ängslan/oro (anxiety): Vag känsla av obehag eller fruktan som följs av en autonom reaktion 

(källan är ofta obekant eller oprecis för individen); onda aningar om förväntad fara. En 

varningssignal om kommande fara som ger individen en möjlighet att hantera hotet. 

(Herdman & Kamitsuru, 2015, s.393). 

Därefter sätts mål till omvårdnadsdiagnoserna och omvårdnadsåtgärder planeras. Efter att 

omvårdnadsåtgärderna genomförts görs en utvärdering för att se om målen blivit uppnådda. 

Omvårdnadsprocessen är ingen linjär process utan sjuksköterskan rör sig hela tiden mellan 

de olika stegen och alla stegen utvärderas kontinuerligt. NANDA-taxonomin ger ett språk för 

sjuksköterskor att kunna kommunicera omvårdnaden med bland annat kollegor, patienter 

och anhöriga (Herdman & Kamitsuru, 2015). 

2.4 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2012) har sjuksköterskan fyra huvudansvar, 

vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Begreppen 

har översatts till svenska av Svensk sjuksköterskeförening (2014). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med vården en god hälsa och att förebygga ohälsa. 

Skriften Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att omvårdnaden 

grundar sig på ett humanistiskt synsätt och respekten för mänskliga rättigheter. Det är 

sjuksköterskans ansvar att leda omvårdnadsarbetet. Med stöd i omvårdnadsprocessen 

ansvarar sjuksköterskan för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och 

utvärdering av omvårdnaden i samråd med patienten, anhöriga och övriga aktuella 

yrkeskategorier inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Enligt riktlinjen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser personcentrerad vård. Denna utgår från patientens 

berättelse och utformas och dokumenteras i samråd med patienten utifrån dennes 

individuella behov och resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) har som mål att höja patientsäkerheten. I sjätte kapitlet beskrivs skyldigheter 

för hälso- och sjukvårdspersonal. Där står att ”Vården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten” (SFS 2010:659, 6 kap, 1§). En liknande formulering ses 

i Patientlagen (SFS 2014:821): ”Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten” (SFS 2014:821, 5 kap, 1§). Patientlagen (SFS 2014:821) 

bevakar patientens intressen i vården. Den behandlar bland annat patientens rätt till 

självbestämmande och delaktighet. Patienten ska ges information om sitt hälsotillstånd, det 

förväntade vårdförloppet samt risker för komplikationer och biverkningar. Informationen 

ska anpassas till patientens individuella förutsättningar. Om patienten vill avstå från 

information ska detta respekteras. Det är sjuksköterskans ansvar att försäkra sig om att 

patienten har förstått den information som ges. Informationen ska ges skriftligt om 

patientens förutsättningar så kräver eller om patienten ber om det. Samtycke krävs för att få 

ge en patient hälso- och sjukvård. Innan patienten kan lämna sitt samtycke ska information 
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ges. Denna medverkan ska utgå från patientens önskemål och förutsättningar. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) finns beskrivet att vården ska ”bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” (SFS 2017:30, 5 kap, 1§) och att en individuell plan med 

planerade och beslutade insatser ska utformas i samråd med patienten. 

2.5 Tidigare forskning 

Patienter kan uppleva flera skiftande sinnesstämningar inför en operation, så som förväntan, 

förtroende, sårbarhet, utsatthet och oro (Svensson, Nilsson, & Svantesson, 2016). Oro hos 

patienter finns beskriven i forskningen och är vanligt förekommande inom kirurgisk vård, 

både inom dagkirurgi och slutenvård (Lamberti Pivoto, Lunardi Filho, Sidney Costa Santos, 

de Abreu Almeida, & Silva da Silveira, 2010; Vasconcelos, Castro, Silva, & Sousa, 2015; 

Wetsch m.fl., 2009). En av de vanligaste omvårdnadsdiagnoserna på en kirurgisk 

vårdavdelning var oro då 63% av dessa patienter har denna omvårdnadsdiagnos i journalen 

(Lamberti Pivoto m.fl., 2010). Signifikant preoperativ oro återfinns hos 45,3% av patienter 

inom slutenvård och 38,3% av dagkirurgiska patienter (Wetsch m.fl., 2009). Tidigare 

forskning kring preoperativ oro är företrädesvis beskriven utifrån patienters perspektiv. 

Patienter uppger flera olika orsaker till oro. Hos de patienter som får en bröst- eller 

gynekologisk cancerdiagnos är oron som högst vid diagnos (Stafford m.fl., 2013). Den okända 

miljön, rädsla för att dö och att inte få vara med sin familj kan orsaka oro. Även smärta som 

inte behandlas riskerar att utlösa oro (Vasconcelos m.fl., 2015). Äldre patienter som 

genomgår kolorektalcancerkirurgi upplever att den främmande miljön på sjukhuset, 

informationen om risk för stomi och att det finns en otydlighet kring vem som tar över 

ansvaret efter utskrivningen bidrar till oro (Schubert Samuelsson m.fl., 2018). Även 

inläggningen på sjukhus, osäkerhet kopplad till återhämtning och möjlighet att återgå till sitt 

dagliga liv anges som orsaker till oro (Pivoto m.fl., 2010). Grundförutsättningarna hos 

kirurgiska patienter kan också vara med och påverka förekomsten av oro. Upplevelsen av oro 

är signifikant högre hos de som är äldre, kvinnor, de som redan står på lugnande läkemedel 

och de som har cancer (Sanson, Perrone, Fasci & DÁgostino, 2018). 

Patienter beskriver att även sjuksköterskors handlingar kan orsaka oro, till exempel genom 

envägskommunikation och att sjuksköterskor använder medicinska termer. Brist på 

information ger oro hos patienter preoperativt. De kan uppleva informationen som 

inadekvat, otillräcklig och inte anpassad till individuella behov. Många gånger ges 

information vid fel tidpunkt och på fel ställe, till exempel i samband med rond inne på 

patientsal som delas av flera patienter. Om sjuksköterskor är stressade och tiden att ge 

information är begränsad ges inte något utrymme för patienter att ställa frågor eller hinna 

förstå. Brist på kompletterande information och guidning att tolka informationen leder till 

osäkerhet och sårbarhet hos dessa patienter. Allt detta sammantaget leder till förlorad 

information för patienter, vilket ger oro. Patienter har ett behov av information. Om 

informationen inte kan förstås av dessa patienter är den oanvändbar (Schubert Samuelsson 

m.fl., 2018). Patienter beskriver olika behov av information. En del vill veta mycket, andra 
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vill veta mindre. Några patienter känner osäkerhet kring om de har förstått viktig 

information (Svensson m.fl., 2016). De patienter som är mest oroliga är de patienter som har 

störst behov av information. Behovet av information är som störst preoperativt (Pokhavel, 

Bhattarai & Khatiwada, 2011). 

En bidragande faktor till oro hos patienter är otillfredsställda behov (Sanson m.fl., 2018). 

Patienter har behov av stöd preoperativt. Om sjuksköterskor är stressade utgör det ett hinder 

för att diskutera existentiella och praktiska frågor. Utan professionellt stöd ges inte patienter 

möjlighet till reflektion och förtydligande (Schubert Samuelsson m.fl., 2018). En del 

patienter uttrycker förväntan över att sjuksköterskor ska hjälpa dem, men andra beskriver 

oro över att de ska bli missnöjda med kontakten med dessa sjuksköterskor. Om 

sjuksköterskor inte talar med patienter eller lyssnar på när de uttrycker sina rädslor leder det 

till att patienter känner sig utsatta och sårbara. Att känna sig utsatt och sårbar skapar en 

känsla av stress, att vara i en bubbla eller att bara vilja försvinna (Svensson m.fl., 2016). 

Preoperativ oro i samband med operation kan leda till flera olika konsekvenser för patienter, 

både lindriga och allvarliga. De patienter som är oroliga och förväntar sig olika symtom, så 

som illamående, utmattning och allmänt obehag efter operationen upplever detta i större 

utsträckning än övriga patienter (Montgomery & Bovbjerg 2004). Oro kan öka risken för 

återinläggning och kan även ge högre risk för svåra följdsjukdomar (Tully, Baker, Turnbull, & 

Winefield, 2008). Risken för svår sjukdom, så som njursvikt, stroke, djup sårinfektion och 

reoperation ökar signifikant vid hög nivå av oro i samband med hjärtkirurgi och risken att dö 

ökar signifikant för de patienter som upplever hög oro i samband med ingreppet (Williams 

m.fl., 2012). Enligt Williams m.fl. (2012) var det 55% av dessa patienter som drabbades av 

svår sjukdom eller död. 

De patienter som upplever oro på avdelningen och de patienter som inte är nöjda med vården 

i samband med operationen upplever i större utsträckning även oro i hemmet flera veckor 

efter utskrivningen. Det är därför viktigt att upptäcka detta före hemgång och att planera 

uppföljning i hemmet för de patienter som har en hög grad av oro (Sveinsdóttir, 2010). Det är 

även viktigt att identifiera högriskpatienter så tidigt som möjligt för att kunna sätta in 

åtgärder och på så vis minska riskerna för svåra konsekvenser (Williams m.fl., 2012). 

Sjuksköterskor uppger att patienter ofta visar oro inför en planerad operation. De menar att 

patienter ofta har svårt att ange vad som utlöser oron, hela situationen sammantaget bidrar 

till oron. Sjuksköterskor upplever att patienter har ett behov av information för att minska 

denna oro och skapa en känsla av trygghet. Vidare upplever sjuksköterskor att patienter ofta 

saknar viktig preoperativ information. Om patienter får en tydligt beskriven bild av 

händelseförloppet skapar det en trygghet och minskar den preoperativa oron enligt 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor menar att patienter känner sig tryggare om de får svar på alla 

sina frågor. Patienter är unika och har individuella behov av information. En del behöver mer 

information än andra. Ibland förstår inte patienten informationen. Sjuksköterskor anser att 

patienter skulle kunna ha hjälp av en broschyr eller information via nätet inför mötet för att 

kunna vara bättre förberedda, bättre förstå vad som väntar samt ställa fler frågor. 

Sjuksköterskor menar att patienter med större kunskap är bättre förberedda och mer 
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involverade i den egna vården. Sjuksköterskor har olika uppfattning om information 

avseende risker. En del anser att detta ska tas upp medan andra anser att detta kan avskräcka 

mer än hjälpa (Sjöstedt, Hellström & Stromberg, 2011). 

Sjuksköterskor upplever att patienter visar stort intresse för existentiella frågor om dessa tas 

upp av sjuksköterskor. Vidare menar sjuksköterskor att bemötandet av patienten har stor 

betydelse för att minska oron. Bemötandet bör vara lugnt, förtroendeingivande och 

professionellt. Samtal skapar en känsla av trygghet för patienter. Att det finns tillgång till 

auktoriserad tolk är viktigt för att kommunikationen ska fungera om sjuksköterskor och 

patienter inte har samma språk. Sjuksköterskor beskriver att det inte alltid finns tillgång till 

tolk även om behov föreligger (Sjöstedt m.fl., 2011). 

Det är viktigt att identifiera oro för att kunna planera omvårdnadsåtgärder eller vid behov ge 

läkemedel på ett korrekt sätt (Sanson m.fl., 2018). Genom att identifiera oro hos patienter 

tidigare kan sjuksköterskor sätta in individuella omvårdnadsåtgärder för att minska denna 

känsla. Flera av dessa omvårdnadsåtgärder utförs ofta redan, men det är inte alltid som de 

uppmärksammas eller dokumenteras (Pivoto m.fl., 2010). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vårdvetenskapen ser människan som enheten av kropp, själ och ande. Inom den 

perioperativa vården ses kroppen som bärare av hälsa och lidande. Kroppen rör sig mellan 

hälsa och lidande. Sjuksköterskan måste därmed se till patienten som något större, inte bara 

som en sjukdom. Kropp och själ hör ihop och i och med detta berörs även själen av 

sjuksköterskans vårdande handlingar (Lindwall & von Post, 2008). Med anledning av detta 

har personcentrerad vård och lindra lidande valts som teoretiska utgångspunkter för det 

vårdvetenskapliga perspektivet i detta examensarbete. 

2.6.1 Personcentrerad vård 

Historiskt inom vården har patienten behandlats som ett objekt utifrån den kroppsdel som är 

sjuk och ska behandlas (Kristensson Uggla, 2014). Personcentrerad vård är ett begrepp som 

utvecklats, vuxit fram och använts framför allt inom demens- och äldrevård, men som även 

är användbart inom flera andra delar av vården. Begreppet bygger på ett humanistiskt 

synsätt (Blomqvist, Edberg, Ernsth Bravell & Wijk, 2017). Att vara patient innebär att vara i 

underläge och för att väga upp detta behöver patienten bemötas som en person (Ekman, 

2014). Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden utformas i samråd med patienten, så att 

dennes värdighet och integritet bevaras. Personcentrerad vård bygger på att patienten ses 

som en unik person med individuella behov, värderingar, resurser och förväntningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Mötet mellan sjuksköterskan och patienten är centralt inom personcentrerad vård. 

Sjuksköterskan ser patientens unika livssituation och utgår från patientens upplevelser och 
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behov. Inom personcentrerad vård anses patienten veta bäst själv vilka problem som är 

viktigast för henne och bör prioriteras. För att kunna arbeta utifrån personcentrerad vård 

behöver sjuksköterskan ha ett fördomsfritt och öppet sinne samt en vilja att förstå patienten 

och dennes situation. Sjuksköterskan bör fråga efter patientens egna upplevelser, önskemål 

och behov, vara närvarande och koncentrerad i mötet med patienten samt skapa en relation. 

Patienten behöver också vara närvarande och ha ett öppet sinne. Patienten kan välja att 

berätta eller att inte berätta vissa delar. Målet är att skapa ett ömsesidigt möte.  När 

sjuksköterskan har tagit reda på vad personen ser som problem och vad denne värderar som 

viktigt sker en gemensam planering och ett gemensamt beslut om hur vården ska utformas 

(Blomqvist m.fl., 2017). 

Den personcentrerade vården kan ses som en process. Första steget innebär att lyssna till 

patientens berättelse. Andra steget bygger på att skapa ett partnerskap mellan sjuksköterska 

och patient samt eventuellt anhöriga om patienten så önskar. En gemensam 

överenskommelse, så kallad hälsoplan, skapas. I det tredje steget säkerställs att vården utförs 

enligt överenskommelsen (Ekman, 2014). 

Patientens berättelse kan formuleras sammanhängande vid ett tillfälle eller kan berättas i en 

specifik vårdsituation. Sjuksköterskan behöver vara följsam i samtalet, stämma av med 

patienten och sammanfatta vad som sagts. Detta innebär att sjuksköterskan blir medveten 

om patientens behov, vilja, möjligheter och resurser. Patientens berättelse ska vara fri och 

stöttas av sjuksköterskans öppna frågor. Sjuksköterskan bör vara lyhörd och försöka förstå 

vad patienten vill berätta. Intresse och förståelse skapar en stimulans till att berätta mer. När 

sjuksköterskan lyssnar till patienten bidrar detta till en känsla av helhet och mening. Det är 

viktigt hur patienten uppfattar sin situation och vilka symtom denne upplever (Ekman, 

2014). 

Det är viktigt att patienten får information och stöd för att kunna vara delaktig i sin vård och 

behandling och för att kunna vara med och diskutera olika behandlingsalternativ på ett 

jämlikt sätt. Det är viktigt att tänka på när, var och hur denna information ges. Möjligheten 

att få tala i ett enskilt rum bevarar sekretessen och hjälper patienten att bibehålla sin 

identitet och personliga integritet. I den bästa av världar borde alla patienter erbjudas 

enkelrum. För att kunna uppnå partnerskap måste patienten ses som en jämbördig partner, 

bjudas in att medverka och ges möjlighet att påverka sin egen vård. Sjuksköterskan är proffs i 

sin yrkesroll medan patienten är proffs i sin roll och är den som har bäst kunskap kring sin 

sjukdom (Hedman, 2014). Medan patienten berättar sin berättelse delar sjuksköterskan med 

sig av sin professionella kunskap. Det sker ett ömsesidigt delande och beroende. Relationen 

är central inom personcentrerad vård. Till stor del består relationsskapandet av icke-verbal 

kommunikation, så som beröring, tonfall, gester och kroppshållning, men även den verbala 

kommunikationen är viktig. Partnerskapet innebär ett samarbete mellan sjuksköterska och 

patient. För att kunna bemöta patienten som en person behöver även sjuksköterskan se sig 

själv som en person. Sjuksköterskan har till uppgift att tillsammans med patienten och 

eventuellt anhöriga formulera en personlig hälsoplan med resurser och behov. Den 
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personliga hälsoplanen skapas utifrån en gemensam diskussion och innehåller gemensamt 

formulerade mål (Ekman, 2014). 

För att säkerställa den personcentrerade vården och möjliggöra uppföljning behöver den 

gemensamt formulerade hälsoplanen dokumenteras. Planen ska skrivas in i journalen och 

vara tillgänglig för patienten och övrig aktuell personal. Den personliga elektroniska 

journalen är ett sätt att säkerställa den personcentrerade vården, då både patienten och 

sjuksköterskan har tillgång till planen och kan följa upp den. I den personliga elektroniska 

journalen är det patienten själv som äger sin journal. Patienten kan via den ta kontakt med 

vården och själv skriva ner sina egna upplevelser (Ekman, 2014). 

2.6.2 Lidande, medlidande och att lindra lidande 

Lidande är en naturlig del av livet och att leva innebär bland annat att lida. Lidandet fungerar 

som en varningssignal för människan att någonting är fel på det själsliga planet, på samma 

sätt som smärta varnar för en fara på det fysiska planet. Det är viktigt att människan kan se 

det egna lidandet. Lidandet kan ta sig olika uttryck. Det kan till exempel visa sig genom 

smärta eller oro. Många människor har svårt att uttrycka det egna lidandet. De reducerar det 

till ett kroppslidande, vilket innebär att de inte kan lindra lidandet och därmed inte utvecklas 

och försonas med lidandet. Lidandet innebär alltid en kamp. När kampen är som mest 

intensiv kan människan ofta inte förmedla lidandet (Eriksson, 2018).  

Medlidande innebär inte att lida själv utan att lida med någon annan. Medlidandet är källan 

till det sanna vårdandet. Vårdaren offrar någonting för patienten, inte för egen vinning, utan 

för att denne vill göra någonting för den andre. Medlidandet innebär en känslighet för andras 

lidande, som hjälper oss att försöka lindra patientens lidande. Först efter att ha mött sitt eget 

lidande skapas grunden till medlidandet men detta blir medlidande först när det uttrycks i 

handling (Eriksson, 2018). 

I Svensk Ordbok anges ”Lindra” (2009) som ”göra (obehaglig företeelse) mindre smärtsam”. 

Eriksson (2018) menar att onödigt lidande bör elimineras och att det lidande som inte kan 

elimineras bör lindras. Kärleken är den grundkraft som krävs för att lindra lidande. I mötet 

mellan kärlek och lidande uppstår medlidande och verklig vård. En vänlig blick, ett ord eller 

beröring, som ett uttryck för medlidande, kan lindra lidandet för en stund. Förutsättningen 

för att kunna lindra är en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, respekterad och 

vårdad. Detta innebär att patienten visas respekt, att värdigheten bekräftas samt att 

patienten får den vård som behövs. Att möta en människa i tårar bör tas emot med vördnad 

och respekt. Lidandet behöver hopp för att kunna lindras. Hoppet är knutet till givande, 

tagande, hjälpa och att bli hjälpta. Det ger mod och tröst att veta att det finns en famn som 

tar emot när det känns tungt. Att tillåtas att gråta utan att behöva förklara ger en bekräftelse 

av lidandet. För att formulera och dela sitt lidande krävs att det finns någon värdig detta 

förtroende (Eriksson, 2018). 
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I vårdrelationen finns ett lidande som skapas av de förväntningar patienter har. Detta 

beskriver Eriksson (2018) som lidandets drama. För att lindra patientens lidande behöver vi 

spela med i dramat. Patienten försöker på olika sätt att visa sitt lidande till dess att vi börjar 

spela med. Lidandet drama delas in i tre akter. Första akten är bekräftelse, andra akten är att 

få lida och den tredje akten är försoning. Att bekräfta en människas lidande innebär att visa 

att jag ser. Detta innebär en tröst för patienten. Bekräftelsen kan till exempel vara en blick, 

ett ord eller en beröring. Om lidandet inte bekräftas leder detta ofta till ytterligare lidande 

hos patienten. Att bekräfta är att visa att patienten ges utrymme att lida och att finnas där för 

att dela kampen. Många vill vara ensamma när de lider, men vill ändå känna delaktighet i 

gemenskapen. Att känna sig ensam kan innebära lidande för patienten. Försoning uppnås 

när patienten genomlidit lidandet och kan se nya möjligheter och en mening med det 

genomlevda lidandet. När människan har gått igenom lidandet kan hon ofta se en mening 

med lidandet och få en möjlighet till försoning, nytt liv. Det är när lidandet besegras som det 

får en mening. Ibland måste lidandet även accepteras (Eriksson, 2018). 

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta möter patienter med preoperativ oro inom 

kirurgisk vård. Sjuksköterskor upplever att information, bemötande, stöd och samtal är 

viktiga för patienter inför operation. De menar samtidigt att patienter är unika och har 

individuella behov. Tidigare forskning visar även att patienter anger flera olika orsaker till 

oro den okända miljön, rädsla för att dö samt osäkerhet inför framtiden är några exempel. 

Även sjuksköterskors handlingar kan skapa oro hos patienter, så som envägskommunikation 

och användandet av medicinska termer. Preoperativ oro skapar onödigt lidande hos 

patienter. Oron obearbetad kan bidra till komplikationer för patienter i form av andra 

symtom, svår sjukdom eller i värsta fall död. Vården har som mål att främja hälsa, förebygga 

ohälsa och lindra lidande. Två av sjuksköterskans främsta uppgifter är att arbeta 

personcentrerat och att lindra lidande. Personcentrerad vård utifrån omvårdnadsprocessen 

ger verktyg att lindra patienters preoperativa oro. Därför är det angeläget att undersöka vilka 

personcentrerade omvårdnadsåtgärder som patienter upplever kan lindra oro i den 

preoperativa vården. Detta examensarbete avser att bidra med kunskap om olika 

omvårdnadsåtgärder för att hjälpa patienter med lindring av oro inför operation. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som kan lindra 

preoperativ oro inför en planerad operation. 
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4 METOD 

En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) valdes som metod då den innebär att en 

översikt över kunskapsläget inom ett visst område skapas. Befintlig forskning studeras, både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ingå i arbetet (Friberg, 2017). Vårdvetenskapliga 

artiklar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär kommer att ligga till grund för detta 

arbete. 

4.1 Datainsamling och urval 

Sökningar efter aktuella artiklar genomfördes i databaserna Cinahl Plus och PubMed. 

Sökningarna genomfördes utifrån sökorden nurs* och preoperative anxiety både i PubMed 

och i Cinahl Plus. Dessa sökord utgår från MeSH och Cinahl Subject Headings. Termen 

anxiety valdes utifrån NANDA-diagnosen med samma namn (Herdman & Kamitsuru, 2015) 

och ansågs vara den term som bäst motsvarar svenskans oro. De första sökningarna gav få 

kvalitativa artiklar som svarade på syftet och för att få en bredare kunskap och kunna 

kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning gjordes därför ytterligare en sökning i Cinahl 

Plus med sökorden anxiety, preoperative care och qualitative studies. Även dessa sökord 

valdes utifrån Cinahl Subject Headings. Denna sökning genomfördes även i PubMed med 

sökorden anxiety, preoperative care och qualitative studies, men denna sökning gav inget 

extra material. Booelsk söklogik användes. Detta innebär att olika sökord kombineras för att 

få fram ett bra urval (Östlundh, 2017). Det finns flera olika sökoperatorer. I detta arbete 

användes sökoperatorn AND. Genom att använda operatorn AND mellan sökorden styrs 

sökningen till att handla om båda sökorden (Östlundh, 2017). Trunkering innebär att en 

asterisk sätts efter inledningen på ordet och därmed kommer sökordets alla böjningsformer 

med i sökresultatet (Östlundh, 2017). Därav valdes att söka på nurs* med trunkering för att 

få med alla böjningar av sökordet, tex nursing och nursing care. 

Avgränsningarna i Cinahl Plus var att artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på 

engelska, publikationsår 2010 till 2019 samt åldersgrupp vuxna. Avgränsningarna i PubMed 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publikationsår 2010 till 2019 samt 

åldersgrupp vuxna. I PubMed finns inte funktionen peer reviewed att fylla i. 

Inklusionskriterier för artiklarna från PubMed var att de skulle vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, vilket kontrollerades med hjälp av Ulrichsweb. För att säkerställa 

att artiklarna från PubMed var vetenskapliga kontrollerades de även mot mallen IMRAD 

(Introduction, Methods, Results And Discussion). Vid den utökade sökningen i Cinahl Plus 

och PubMed för att få fram fler kvalitativa artiklar sattes ingen gräns kring publikationsår.  

Inklusionskriterierna för samtliga artiklar var att de skulle behandla omvårdnadsåtgärder 

utförda av sjuksköterskor för att lindra preoperativ oro hos patienter inför planerade 

operationer. Exklusionskriterier var att artiklar som behandlade oro hos barn, närstående 

och sjuksköterskestudenter valdes bort. Även artiklar som behandlade preoperativ oro inför 

tandkirurgi exkluderades, likaså omvårdnadsåtgärder som krävde att sjuksköterskan hade en 

speciell utbildning. 
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Sökningarna gav totalt 230 träffar, se Bilaga A – sökmatris. Flera av artiklarna återfanns vid 

flera olika sökningar. Alla titlar lästes igenom och för de titlar som bedömdes vara av intresse 

lästes även abstracten igenom. Totalt lästes 94 abstract. Därefter valdes de artiklar vars 

abstract svarade mot syftet och dessa artiklar togs fram i fulltext. De artiklar som inte gick att 

finna i fulltext via databaserna togs fram via Google Scholar och de artiklar som inte heller 

fanns i Google Scholar beställdes via biblioteket. Totalt 34 artiklar lästes i fulltext. Av dessa 

34 artiklar var det totalt 11 artiklar som fortfarande ansågs svara mot syftet. Ytterligare en 

artikel togs fram via manuell sökning utifrån en av artiklarnas referenslista. Artiklarnas 

kvalitet granskades enligt frågeställningar ur Friberg (2017). Dessa presenteras något 

förkortade i Bilaga B – Kvalitetsgranskning. För varje fråga som kunde besvaras med ett ja 

fick artikeln 1 poäng och för varje nej fick den 0 poäng. Som mest kunde de kvantitativa 

artiklarna erhålla 13 poäng medan de kvalitativa kunde erhålla som mest 14 poäng. Samtliga 

12 artiklar bedömdes hålla en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. De 12 artiklar som valdes 

presenteras i Bilaga C – Artikelmatris. 

4.2 Dataanalys 

Analysen genomfördes i enighet med allmän litteraturöversikt. Den allmänna 

litteraturöversikten är indelad i tre steg (Friberg 2017). Artiklarna lästes med fokus på 

likheter och skillnader. Fokus för det här arbetet ligger på likheter och skillnader i metod, 

syfte och resultat, med huvudfokus på resultaten. 

Första steget innebär att förstå studiernas innehåll och sammanhang genom att läsa igenom 

dem flertalet gånger (Friberg, 2017). Artiklarna lästes igenom flera gånger för att skapa en 

förståelse för helheten. För att underlätta arbetet numrerades artiklarna, utifrån författarnas 

efternamn i bokstavsordning. 

Andra steget är att skapa en översiktstabell för överskådlighet och struktur på materialet 

(Friberg, 2017). Överstrykningspennor i olika färger valdes för att markera syfte, metod och 

resultat i studierna. Studiernas syfte, metod och resultat sammanfattades sedan och skrevs in 

i en artikelmatris för att skapa överskådlighet och struktur på arbetet. Därefter 

sammanfattades respektive studies syfte var för sig på lappar. Dessa lappar märktes med 

studiens nummer och första författarens efternamn för att inte riskera att blanda ihop dem 

med varandra. Sedan sammanfattades studiernas metoder var för sig på lappar och även de 

märktes med studiens nummer och första författarens efternamn. Det material i studiernas 

resultat som svarade mot examensarbetets syfte sammanfattades på samma sätt som tidigare 

beskrivet för studiernas syften och metoder. 

Det tredje steget innebär att söka likheter och skillnader i studierna. En viktig aspekt är att 

kvalitativa studier presenteras med ord medan kvantitativa studier presenteras med siffror. 

Slutligen skapas en sammanställning av materialet som med fördel presenteras under olika 

rubriker som representerar olika teman/kategorier (Friberg, 2017). Lapparna med de valda 

studiernas syften sorterades utifrån likheter och skillnader och sammanfattades under 
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rubriken likheter och skillnader i studiernas syften. Lapparna med studiernas metoder 

sorterades i olika högar vart efter medan de olika delarna i metoderna sammanfattades under 

rubriken likheter och skillnader i studiernas metod. Kategorier identifierades i studiernas 

resultat. Dessa lappar märktes med den kategori eller de kategorier som de svarade emot och 

sedan sorterades de i olika högar utifrån dessa kategorier. Kategorierna sammanfattades och 

presenterades under rubriken likheter och skillnader i studiernas resultat. 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De artiklar som valdes ut från Cinahl Plus för att ingå i arbetet var alla peer reviewed och 

artiklarna från PubMed var publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt följde mallen 

IMRAD. Artiklar som är peer reviewed är granskade av andra forskare och bedömda som 

vetenskapliga. Detta är ett sätt att säkerställa kvaliteten på forskningen (Karlsson, 2017). 

Artiklarna granskades enligt Fribergs (2017) modell för kvalitetsgranskning. Alla artiklar som 

valts ut till litteraturöversikten stöder sig på studier som är godkända av etiska kommittéer i 

respektive land. Förvrängning, förfalskning eller plagiat får inte förekomma (Polit & Beck, 

2012). Förvrängning och förfalskning innebär att hitta på forskningsmaterial eller undvika 

att ta med forskningsmaterial som inte stöder den egna teorin. Att plagiera innebär till 

exempel att använda någon annans text som om det var ens egna (Kjellström, 2017). För att 

hantera referenser på ett korrekt sätt har referensguiden APA [American Psychological 

Association] använts. Detta för att tydliggöra vad som är andras texter och vad som är egna 

värderingar. Förförståelse innebär att författaren, redan innan studien börjar, har kunskaper 

som påverkar hur denne tänker. Författarens förförståelse kan påverka studien. Det är därför 

viktigt som författare att redovisa sin bakgrund, att vara reflexiv. Detta hjälper läsaren att 

kunna bedöma studiens slutsatser och eventuell subjektivitet (Henricson, 2017). Författaren 

till det här arbetet presenterar sin bakgrund kort i inledningen. Författaren har som mål 

under detta arbete att upprätthålla sin objektivitet och att ha ett öppet sinne. 

6 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat med 

huvudfokus på likheter och skillnader i studiernas resultat. Vid jämförelse av studiernas 

resultat identifierades tre olika kategorier: utbildning, känslomässigt stöd och distraktion. 
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6.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte 

Sex av studierna hade som syfte att undersöka effekten av information på patienternas 

preoperativa oro (Amini m.fl., 2018; Aquilina & Baldacchino, 2007; Guo m.fl., 2014; Jlala 

m.fl., 2010; Lin m.fl., 2016; Sadati m.fl., 2013). Skillnaden mellan syftena i dessa studier var 

att informationen gavs på olika sätt. En av studierna undersökte patienternas erfarenhet av 

att få komma till en inskrivningsklinik (Aquilina & Baldacchino, 2007) medan en annan 

studie hade som syfte att utreda effekten av ett sjuksköterskebesök innan operationen 

avseende oro hos patienterna (Sadati m.fl., 2013). En studie hade som syfte att undersöka 

hur nivån av oro påverkades hos patienter som hade fått patientundervisning (Guo m.fl., 

2014). Denna kvalitativa studie genomfördes som en uppföljning efter en tidigare kvantitativ 

studie med syfte att få mer och djupare information om patienternas upplevelser av att söka 

och få information. Två av studierna hade som syfte att undersöka hur patienternas 

preoperativa oro påverkades av att få titta på en informationsvideo inför ingreppet (Jlala 

m.fl., 2010; Lin m.fl., 2016). En annan studie jämförde effekten mellan muntlig utbildning 

och effekten av ett utbildningshäfte på preoperativ oro (Amini m.fl., 2018). 

I två av studierna var sjuksköterskans roll central i syftet (Arakelian, Laurssen, & Öster, 

2018; Sadati m.fl., 2013). Den ena studien hade som syfte att undersöka vad äldre personer 

oroar sig för inför operationen och vad de uppfattade att sjuksköterskan kunde göra för att 

lindra denna oro (Arakelian m.fl., 2018). Den andra studien hade som syfte att undersöka 

effekten av sjuksköterskebesök på oro (Sadati m.fl., 2013). 

Effekten av hur musik påverkade nivån av preoperativ oro var syftet i tre andra studier 

(Altun-Ugras m.fl., 2018; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni, Tsai, Lee, Kao, & Chen, 

2011). En av dessa studier hade som syfte att jämföra tre olika typer av musik för att fastslå 

vilken av dessa som hade störst effekt på att minska preoperativ oro (Altun-Ugras m.fl., 

2018). 

De sista två studierna hade som syfte att utvärdera effekten av att hjälpa patienten att 

fokusera på annat och på så sätt kunna minska sin oro (Gómez-Urquiza m.fl., 2016; Ertug, 

Ulusoylu, Bal, & Özgur, 2017). De har valt två olika sätt att göra detta på. Den ena studien 

undersökte effekten av fotovisning (landskaps- och stadsmotiv), enbart eller i kombination 

med musik, på preoperativ oro (Gómez-Urquiza m.fl., 2016) och den andra studien jämförde 

effekten av att lyssna på naturljud med att göra avslappningsövningar (Ertug m.fl., 2017). 

6.2 Likheter och skillnader i studiernas metod 

Under denna rubrik kommer likheter och skillnader i studiernas metod att beskrivas utifrån 

tre underrubriker: vårdkontext och deltagare, datainsamling samt dataanalys. 
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6.2.1 Vårdkontext och deltagare 

Vid analysen av de 12 artiklarna framkom att samtliga studier behandlade effekten av olika 

omvårdnadsåtgärder för att minska preoperativ oro i samband med planerade operationer, 

men operationerna var av mycket varierande slag, allt från mindre plastikkirurgi till öppen 

hjärtkirurgi. Tre av studierna blandade patienter från olika typer av kirurgi (Ertug, Ulusoylu, 

Bal & Özgur, 2017; Lin m.fl., 2016; Ni m.fl., 2011). I en av dessa studier var majoriteten av 

patienterna planerade för frivillig mindre plastikkirurgi (Ni m.fl., 2011). Två av studierna 

behandlade patienter från en öron- näsa- halsklinik (Altun-Ugras m.fl., 2018; Gomez-

Urquiza m.fl., 2015). Två andra studier undersökte patienter som planerades för ortopedisk 

kirurgi (Aquilina & Baldacchino, 2007; Jlala, French, Foxall, Hardman, & Bedforth, 2010). 

En studie undersökte patienter som genomgick gynekologisk kirurgi (Labrague & McEnroe-

Petitte, 2016) medan två ytterligare behandlade enklare bukkirurgi (Amini, Alihossaini, & 

Ghahremani, 2018; Sadati m.fl., 2013). De resterande två studierna behandlade öppen 

hjärtkirurgi (Guo, East, & Arthur, 2014) och kirurgi vid lägre abdominella tumörer 

(Arakelian, Laurssen, & Öster, 2018). 

Samtliga studier i detta examensarbete genomfördes i Europa och Asien. En av de kvalitativa 

studierna genomfördes på Malta (Aquilina & Baldachino, 2007). Den andra kvalitativa 

studien genomfördes i Sverige (Arakelian m.fl., 2018). Den tredje kvalitativa studien 

genomfördes i Kina i samarbete mellan forskare i Kina och Storbritannien (Guo m.fl., 2014). 

Två av de kvantitativa studierna genomfördes i Europa: en i Spanien (Gómez-Urquiza m.fl., 

2016) och en i Storbritannien (Jlala m.fl., 2010). Sju av de kvantitativa studierna 

genomfördes i Asien: två i Iran (Aminim.fl., 2018; Sadati m.fl., 2013), två i Turkiet (Altun-

Ugras m.fl., 2018; Ertug m.fl., 2017), två i Taiwan (Lin m.fl., 2016; Ni m.fl., 2011) och en 

genomfördes på Filippinerna i samarbete med forskare från USA (Labrague & McEnroe-

Petitte, 2016). 

Antalet deltagare i de kvalitativa studierna (Aquilina & Baldacchino, 2007; Arakelian, 

Laurssen, & Öster, 2018; Guo, East, & Arthur, 2014) varierade mellan 18 till 30. Samtliga 

deltagare utgjordes av patienter. Patienterna i två av studierna var äldre (Aquilina & 

Baldacchino, 2007; Arakelian m.fl., 2018), medelåldern var 71 respektive 73 år. Patienterna i 

den tredje studien var mellan 23 och 74 år (Guo m.fl., 2014). 

Antalet deltagare varierade mellan de olika kvantitativa studierna. Samtliga deltagare var 

patienter som skulle genomgå en planerad operation. (Altun-Ugras m.fl., 2018; Amini m.fl., 

2018; Ertug m.fl., 2017; Gómez-Urquiza m.fl., 2016; Jlala m.fl., 2010; Labrague & McEnroe-

Petitte, 2016; Lin m.fl., 2016; Ni m.fl., 2011; Sadati m.fl., 2013). De som hade lägst antal 

deltagare i sin studie hade 60 deltagare (Amini m.fl., 2018). De som hade flest antal deltagare 

hade 180 deltagare (Altun-Ugras m.fl., 2018; Gómez-Urquiza m.fl., 2016). En studie hade 172 

deltagare (Ni m.fl., 2011). En annan studie hade 159 deltagare (Ertug m.fl., 2017). De övriga 

studierna hade förhållandevis jämnt antal deltagare, mellan 97 och 110 (Jlala m.fl., 2010; 

Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Lin m.fl., 2016; Sadati m.fl., 2013). Medelåldern 

varierade, men det var ingen markant skillnad, mellan 35 och 59 år. En av studierna hade 
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inte räknat ut någon medelålder på patienterna, men samtliga patienter var mellan 20 och 50 

år (Amini m.fl., 2018). 

6.2.2 Datainsamling 

Tre av studierna som ingår i detta arbete hade en kvalitativ ansats (Aquilina & Baldacchino, 

2007; Arakelian, Laurssen, & Öster, 2018; Guo, East, & Arthur, 2014). Likheterna mellan de 

kvalitativa studiernas datainsamlingsmetod var att alla tre genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer, men en av studierna uppgav att deras intervjuer även var 

djupintervjuer (Aquilina & Baldacchino, 2007). Alla tre studierna baserades på intervjuer 

som genomfördes på sjukhuset efter operationen, men innan patienten skrevs ut från 

avdelningen. Gemensamt för dessa tre studier var även att intervjuerna genomfördes i ett 

lugnt rum på sjukhuset. Det kunde vara patientens rum, ett kontor eller annat avskilt rum på 

avdelningen. Två av studierna spelade in intervjuerna och dessa transkriberades sedan 

ordagrant (Arakelian m.fl., 2018; Guo m.fl., 2014). Den tredje studien (Aquilina & 

Baldacchino, 2007) valde att inte spela in intervjuerna då tidigare patienter som deltog i 

deras pilotstudie hade reagerat med obehag. De skrev istället ner intervjuerna direkt efteråt. 

Nio av de utvalda studierna hade kvantitativ ansats (Altun-Ugras m.fl., 2018; Amini m.fl., 

2018; Ertug m.fl., 2017; Gómez-Urquiza m.fl., 2016; Jlala m.fl., 2010; Labrague & McEnroe-

Petitte, 2016; Lin m.fl., 2016; Ni m.fl., 2011; Sadati m.fl., 2013). Samtliga kvantitativa studier 

delade in patienterna i grupper och alla studier hade en kontrollgrupp. Antalet patienter i 

grupperna var jämnt fördelade i samtliga studier. Åtta av dessa studier använde en 

randomiserad indelning av patienterna (Altun-Ugras m.fl., 2018; Amini m.fl., 2018; Ertug 

m.fl., 2017; Gómez-Urquiza m.fl., 2016; Jlala m.fl., 2010; Lin m.fl., 2016; Ni m.fl., 2011; 

Sadati m.fl., 2013). En av studierna hade en ickerandomiserad indelning, delade in 

patienterna i olika grupper veckovis, för att minska risken för onödiga störningsmoment då 

deras studie genomfördes i väntrummet (Labrague & McEnroe-Petitte, 2016). 

Självskattningsinstrument användes för datainsamling i samtliga kvantitativa studier. Åtta av 

studierna använde State Trait Anxiety Inventory [STAI] (Altun-Ugras m.fl., 2018; Amini 

m.fl., 2018, Gómez-Urquiza m.fl., 2016; Jlala m.fl., 2010; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; 

Lin m.fl., 2016; Ni m.fl., 2011; Sadati m.fl., 2013). STAI är en självskattningsskala som togs 

fram 1970. Den är uppdelad i två delar State Anxiety, som beskrivs som oro orsakad av yttre 

eller inre stimuli och Trait Anxiety, som motsvarar ett personlighetsdrag att jämföra med 

svenskans ängslig (Barlow, 2004). Skalan består av 40 frågor, 20 frågor för State Anxiety 

som besvaras på en Likert skala där svaren går från 1=inte alls till 4=väldigt mycket och 20 

frågor för Trait Anxiety som går från 1=nästan aldrig till 4=nästan alltid. Patienten kan få 

mellan 20 och 80 poäng totalt. Frågorna tar ca fem minuter att besvara. En av studierna 

använde State Anxiety Inventory [SAI] (Ertug m.fl., 2017). SAI beskrivs på samma sätt som 

STAI. En av skillnaderna mellan studiernas metoder var att två av dem valde att även 

komplettera med Visual Analog Scale [VAS], där patienten fick skatta sin oro (Ertug m.fl., 

2017; Jlala m.fl., 2010). VAS är en skala på 0-100mm där patienten får markera tex hur 

orolig hon känner sig, mellan ingen oro i ena ändan och värsta tänkbara oro i andra ändan. 
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Ytterligare en skillnad mellan studierna var att fyra av dem valde att komplettera STAI med 

att mäta vitalparametrar då oro kan påverka dessa genom det sympatiska nervsystemet 

(Altun-Ugras m.fl., 2018; Gómez-Urquiza m.fl., 2016; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni 

m.fl., 2011). I en av dessa studier ombads patienterna även att utvärdera filmen som de fick 

se (Jlala at al., 2010). I en annan av studierna tillfrågades också patienterna hur nöjda de var 

med vården (Lin m.fl., 2016). För överskådlighet över datainsamlingsmetoder för de 

kvantitativa studierna, se tabell 1. 

Tabell 1. Datainsamlingsmetod, kvantitativa studier 

 

Studienummer, se Artikelmatris, Bilaga C. STAI=State Trait Anxiety Inventory, SAI=State Anxiety 

Inventory, VAS=Visual Analog Scale. 

Likheterna i genomförandet av de kvantitativa studierna var att fyra av studierna (Amini 

m.fl., 2018; Jlala m.fl., 2010; Lin m.fl., 2016; Sadati m.fl., 2013) mätte oron hos patienterna 

och därefter utbildade dem inför operationen. Oron mättes sen igen för att se effekten av 

utbildningen. Skillnaderna var att i två av studierna fick patienterna se en informationsvideo 

(Jlala m.fl., 2010; Lin m.fl., 2016). Informationsvideon i båda dessa studier visade patientens 

resa genom sjukhuset. Oron skattades innan patienterna fick se videon samt efter videon. En 

av studierna jämförde effekten av skriftlig och muntlig information på preoperativ oro 

(Amini at al., 2018). En annan av studierna undersökte effekten av muntlig utbildning i 

samband med ett sjuksköterskebesök (Sadati m.fl., 2013). Dessa patienter fick även frågan 

om de hade några bekymmer och fick sen svar på sina frågor.  

Tre av studierna (Altun-Ugras m.fl., 2018; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni m.fl., 2011) 

hade liknande genomförande då de spelade musik för patienterna för att undersöka om detta 

minskade deras preoperativa oro. I två av dessa studier fick patienterna välja vilken musik de 

ville lyssna på utifrån förinspelade listor (Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni m.fl., 2011). 

I den tredje studien delades patienterna in i fyra olika grupper, en kontrollgrupp och tre 

grupper som fick lyssna på olika typer av musik för att kunna jämföra effekten av de olika 

musiktyperna på oro (Altun-Ugras m.fl., 2018). 

De resterande två studierna skiljde sig i genomförande från de övriga. Den ena av dessa 

studier undersökte effekten av naturljud jämfört med avslappningsövningar mot en 

Studie 
nr 

STAI SAI VAS 
Vitalparametrar 

1 x   x 

2 x    

5  x x  

6 x   x 

8 x  x  

9 x   x 

10 x    

11 x   x 

12 x    
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kontrollgrupp (Ertug m.fl., 2017). Den andra studien delade in patienterna i tre grupper. Den 

ena gruppen fick titta på fotovisning (landskaps- och stadsmotiv) i väntrummet, den andra 

gruppen fick titta på fotovisning med lugn musik och den tredje gruppen utgjorde 

kontrollgrupp (Gómez-Urquiza m.fl., 2016). 

6.2.3 Dataanalys 

Likheten mellan analysmetoderna i de kvalitativa studierna var att två av studierna använde 

sig av en tematisk analysmetod (Aquilina & Baldacchino, 2007; Guo m.fl., 2014). En av de 

kvalitativa studierna skiljde sig från de andra genom att de använde sig av Malteruds 

systematiska textkondensering (Arakelian m.fl., 2018). 

Likheterna mellan de kvantitativa studiernas analysmetoder var att alla förutom en (Altun-

Ugras m.fl., 2018) använde t-test. Alla de kvantitativa studierna förutom en (Sadati m.fl., 

2013) använde sig av Chi-test. En studie valde att komplettera sina analyser med flera olika 

metoder Kolmogorov-Smirnov, Levene test, Dunnett´s procedure, Pearson´s correlations 

analysis samt ANOVA (Amini m.fl., 2018). Ytterligare en studie hade kompletterat med flera 

olika analysmetoder nämligen Kolmogorov-Smirnov, ANOVA och Bonferroni test (Gómez-

Urquiza m.fl., 2016). Kolmogorov-Smirnov användes i ytterligare en studie (Jlala m.fl., 

2010). Två av studierna kompletterade sina analyser med Post Hoc test och ANOVA (Altun-

Ugras m.fl., 2018; Ertug m.fl., 2017). Två andra studier skiljde sig från de övriga genom att 

komplettera med andra analysmetoder: Fischer´s exact test (Labrague & McEnroe-Petitte, 

2016) och Shapiro-Wilk test (Lin at el., 2016). Metoderna för dataanalys har sammanställts i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Dataanalys, kvantitativa studier 

Studie 
nr 

t-
test 

Chi-
test 

Post 
Hoc 
test 

Kolmogorov
-Smirnov 

Levene test, 
Dunnett´s 
procedure 

och 
Pearson´s 

correlations 
analysis  

ANOVA Fisher´s 
exact 
test 

Shapiro
-Wilk 

Bonferroni 
test 

1  x x   x    

2 x x  x x x    

5 x x x   x    

6 x x  x  x   x 

8 x x  x      

9 x x     x   

10 x x      x  

11 x x        

12 x         

Studienummer, se Artikelmatris, Bilaga C. 
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6.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat 

Vid jämförelse av studiernas resultat identifierades tre kategorier: patientutbildning, 

känslomässigt stöd och distraktion. Dessa kategorier redovisas under respektive rubrik 

nedan. 

6.3.1 Betydelsen av patientutbildning 

Flera av studierna beskrev effekten av patientutbildning avseende oro i samband med 

operation (Amini m.fl., 2018; Aquilina & Baldacchino, 2007; Guo m.fl., 2014; Jlala m.fl., 

2010; Lin m.fl., 2016; Sadati m.fl., 2013). 

Oron sjönk signifikant hos de patienter som fick preoperativ utbildning jämfört med 

kontrollgrupperna, p<0.001 samt p<0.05 (Amini m.fl., 2018; Sadati m.fl., 2013). Många 

patienter visade intresse av att få information. Patienterna menade att informationen 

guidade dem igenom den komplexa situationen och minskade deras oro. För en del patienter 

var små detaljer viktiga, som att de visste om i förväg att ett speciellt täcke skulle användas 

(Aquilina & Baldacchino, 2007). Patienterna upplevde att de fick styrka från kunskap. 

Majoriteten av patienterna upplevde att informationen gav dem styrka och tillförsikt, vilket 

hjälpte dem att hantera sin oro. En övervägande majoritet av patienterna som fått 

preoperativ utbildning tyckte att informationen de fick var av hög kvalitet. De upplevde att 

informationen hade hjälpt dem att förstå och att minska onödiga bekymmer och oro (Guo 

m.fl., 2014). 

Både muntlig och skriftlig information hjälpte patienterna att minska oron preoperativt 

(Amini m.fl., 2018; Aquilina & Baldacchino, 2007; Guo m.fl., 2014). Patienterna föredrog en 

kombination av muntlig och skriftlig information. Den muntliga informationen skapade 

utrymme för en mänskligare erfarenhet och gav en möjlighet till förtydligande av personliga 

frågor medan broschyren fungerade som en påminnelse. Bilder sågs också som ett bra 

komplement till informationen (Aquilina & Baldacchin, 2007). Patienterna kände att 

broschyren och den muntliga informationen gav dem större självsäkerhet (Guo m.fl., 2014). 

Två av studierna beskrev effekten av en informationsfilm för att lindra preoperativ oro. 

Patienter som fick titta på en informationsfilm inför operationen visade minskad preoperativ 

oro (Jlala m.fl., 2010; Lin m.fl., 2016). I den ena studien uppgav 90% av patienterna i 

filmgruppen att de var nöjda med filmen och att de tyckte att den gav värdefull information. 

Ca 70% upplevde att de kände sig lugnare direkt efter filmen. STAI-S och VAS sjönk efter att 

de tittat på filmen, men sänkningen nådde inte statistisk signifikans. Vidare visade studien 

att patienterna i kontrollgruppen hade en statistiskt signifikant ökning av oron innan 

operationen (p<0.001). Filmgruppen hade också en ökning av oron innan operationen, men 

denna nådde inte statistisk signifikans. Däremot hade patienterna i filmgruppen signifikant 

lägre värden på oro innan operationen, jämfört med kontrollgruppen (p=0.04). Det fanns en 

statistisk korrelation mellan oro två veckor innan operationen och oro precis innan 

operationen. Förekomsten av hög oro bland patienterna var 17% två veckor innan 

operationen. Direkt innan operationen var den 27% i filmgruppen och 36% i kontrollgruppen 
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(Jlala m.fl., 2010). I den andra studien beskrevs att majoriteten av patienterna i både 

gruppen som fick titta på en informationsfilm och kontrollgruppen hade hög oro innan 

interventionen. Efter att ha sett filmen sjönk oron statistiskt signifikant i experimentgruppen 

(p<0.001) och STAI-S var statistiskt signifikant lägre i experimentgruppen, jämfört med 

kontrollgruppen (p<0.001). Patientnöjdheten var högre i experimentgruppen än i 

kontrollgruppen (p<0.05) (Lin m.fl., 2016). 

Flera av patienterna i studien från Kina pratade om vikten av rykte och hierarki när det gällde 

att få information. En patient uppgav att hon helst ville prata med föreståndaren då denne 

hade högre auktoritet och därför var mer trovärdig. Några patienter uppgav att yngre 

personal och sjuksköterskestudenter inte verkade säkra på att ge preoperativ information. En 

del patienter sa att de föredrog att få information från läkare hellre än sjuksköterskor (Guo 

m.fl., 2014).  

Några av patienterna upplevde att vårdpersonalen ogärna ville tala med dem eller deras 

familjer innan operationen. De upplevde att detta var ett sätt för personalen att undvika att 

säga för mycket med risk för att konflikter skulle uppstå efteråt om operationen inte gick bra, 

för att personalen hade bristande kunskaper eller att de hade bristande 

kommunikationsförmåga. Patienterna rapporterade att de inte fick tillräcklig information 

och att andra fattade besluten åt dem. I Kina tas ofta diskussionerna med anhöriga då det 

anses att anhöriga vet bäst vilken information som ska ges vidare till patienten. Oftast väljer 

anhöriga att berätta hur allvarligt patienternas tillstånd är först efter operationen. Ibland 

tänkte personalen att det var bättre för patienterna att inte veta. Patienterna fick bara 

information om de själva frågade. Tre patienter tyckte att information ignorerades i vården. 

Flera patienter ansåg att de borde fått mer kunskap om sin hälsa och vård. De föreslog att det 

skulle finnas en avsatt hjärtkirurg på avdelningen som hade till uppgift att prata med och 

informera patienter och anhöriga (Guo m.fl., 2014). 

Några patienter värdesatte dock fokus på fysisk vård före information. De var tveksamma på 

effekten av information och tänkte att information ibland kunde öka oron snarare än minska 

den (Aquilina & Baldacchino, 2007; Guo m.fl., 2014). Traditionellt i Kina har information 

haft låg prioritet (Guo m.fl., 2014). De patienter som var tveksamt inställda till information 

uppgav motstridiga känslor kring att få information. De upplevde att de ville ha information, 

men att för mycket information, irrelevant information eller alltför detaljerad information 

om eventuella komplikationer kunde skapa oro. En patient menade att detta kunde avskräcka 

från att genomgå operationen. Det föreslogs att information som kan öka oro bör nämnas 

helt kort och att den bör vadderas. Information som en del patienter fått från TV skapade oro 

inför operationen då patienterna fick information utan möjlighet att ställa frågor (Aquilina & 

Baldacchino, 2007). 
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6.3.2 Betydelsen av känslomässigt stöd 

I fyra av studierna framkom likheter i form av att patienterna visade effekt av känslomässigt 

stöd för att minska oron inför operationen (Aquilina & Baldacchino, 2007; Arakelian m.fl., 

2018; Guo m.fl., 2014; Sadati m.fl., 2013). 

Oron minskade hos de patienter som fått känslomässigt stöd under den preoperativa 

perioden (Aqulina & Baldacchino, 2007; Sadati m.fl., 2013). Patienterna i en av studierna fick 

frågan om de hade några bekymmer och fick sedan svar på sina frågor under ett 

förberedande sjuksköterskebesök. Oron sjönk signifikant (p<0.05) innan operationen hos de 

patienter som fått förberedande sjuksköterskebesök (Sadati m.fl., 2013). Patienterna 

upplevde interaktionen med och attityden hos vårdpersonalen som en viktig del. Patienterna 

upplevde att de fick uppmuntran av vårdpersonalen. Individuell uppmärksamhet och 

omtänksamhet från vårdpersonalen uppskattades och attityden hos vårdpersonalen hjälpte 

patienterna att känna sig respekterade som personer. De patienter som haft en anhörig med 

sig uppgav att detta underlättade för dem genom att den anhöriga då kunde uppmuntra 

patienten i hemmet efteråt (Aquilina & Baldacchino, 2007). 

Några patienter upplevde att det känslomässiga stödet inför operationen var begränsat och 

efterfrågade detta (Arakelian m.fl., 2018; Guo m.fl., 2014). På frågan om vad personalen 

borde göra för att minska deras oro svarade de flesta av patienterna att de inte blev 

tillfrågade kring sin oro. De uppgav att personalen borde fråga dem kring oron på 

vårdavdelningen i god tid innan operationen (Arakelian m.fl., 2018). Flera patienter angav 

att det var mycket begränsad kontakt och kommunikation med avdelningspersonalen. De 

tillskrev detta till personalens höga arbetsbelastning. Dessa patienter upplevde att de ända 

fram till utskrivningen hade flera obesvarade frågor och olösta bekymmer. Flera av 

patienterna uppgav att det gav mod att få träffa andra patienter som tidigare genomgått 

hjärtkirurgi och se deras förbättringar. Speciellt om patienterna upplevde att de andra haft 

sämre hälsa än de själva inför operationen och att återhämtningen ändå gick bra. Några av 

patienterna föreslog att sjukhuset skulle bjuda in patienter som nyligen genomgått 

hjärtkirurgi och att de skulle delta i gruppdiskussioner tillsammans med patienterna och 

deras anhöriga. Tre patienter tyckte att känslomässigt stöd ignorerades i vården. Några 

patienter värdesatte dock fokus på fysisk vård före psykologiskt stöd. De var tveksamma på 

effekten av psykologiskt stöd (Guo m.fl., 2014). 

6.3.3 Betydelsen av distraktion 

Fem av studierna visade på effekten av att få någonting annat att fokusera på inför 

operationen (Altun Ugras m.fl., 2018; Ertug m.fl., 2017; Gómez-Urquiza m.fl., 2016; 

Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni m.fl., 2011). 

Musik minskade nivån av oro, enligt STAI, statistiskt signifikant (p<0.001, p<0.05, p<0.001) 

preoperativt och vitalparametrarna förbättrades (Altun Ugras m.fl., 2018; Labrague & 

McEnroe-Petitte, 2016; Ni m.fl., 2011). I en av studierna sjönk blodtryck och puls statistiskt 

signifikant i experimentgruppen medan både STAI och puls steg statistiskt signifikant i 
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kontrollgruppen (p<0,05) (Labrague &McEnroe-Petitte, 2016). Värdet på vitalparametrarna 

minskade i musikgrupperna medan de ökade i kontrollgruppen. Vid jämförelse mellan de 

olika typerna av musik var det klassisk turkisk musik som var mest effektiv på att sänka 

preoperativ oro hos patienterna i den turkiska studien (Altun-Ugras, 2018). En av studierna 

visade att musik gav god effekt på att minska oron. I både experimentgruppen och 

kontrollgruppen minskade STAI statistiskt signifikant (p<0.001), men värdet i 

musikgruppen var statistiskt signifikant lägre än värdet i kontrollgruppen (p<0.001). 

Vitalparametrarna förbättrades i båda grupperna, men det var endast sänkningen av 

systoliskt blodtryck i kontrollgruppen som nådde statistisk signifikans (Ni m.fl., 2011).   

Fotovisning med musik visade på en positiv effekt av att minska nivån av preoperativ oro. 

Även gruppen som bara fick fotovisning hade lägre värden än kontrollgruppen, men endast 

andningsfrekvensen var signifikant lägre. I gruppen som fick fotovisning med musik var alla 

värden, förutom diastoliskt blodtryck och andningsfrekvens, signifikant lägre än i 

kontrollgruppen. Alla värden var lägre i gruppen som fick fotovisning med musik jämfört 

med den gruppen som endast fick fotovisning, statistisk signifikant skillnad uppnåddes i 

orosnivå (p=0.001) och systoliskt blodtryck (p=0.0001) (Gómez-Urquiza m.fl., 2016). 

Både naturljud och avslappningsövningar minskade preoperativ oro statistiskt signifikant, 

(p<0.01). Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan dessa grupper. VAS och SAI var 

lägre direkt efter och 30 minuter efter interventionen både i naturljuds- och 

avslappningsövningsgruppen jämfört med kontrollgruppen, (p=0,011). En stark positiv 

korrelation sågs mellan VAS och SAI (Ertug m.fl., 2017). 

Några av patienterna uppgav att de själva försökte minska sin oro genom att släppa taget och 

tänka på annat (Arakelian m.fl., 2018). 

7 DISKUSSION 

Under denna rubrik presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion samt etikdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion 

Kvaliteten på ett examensarbete diskuteras i metoddiskussionen. Styrkor och svagheter i 

arbetet lyfts fram och metoden diskuteras utifrån olika vetenskapliga begrepp (Henricson, 

2017). Vid kvalitativa arbeten kan begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet användas (Mårtensson & Fridlund, 2017). Dessa begrepp kommer att ligga till 

grund för diskussionen av detta examensarbetes metod. 
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En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) valdes till detta arbete. Detta då den 

allmänna litteraturöversikten svarade bra mot arbetets syfte som var att beskriva patienters 

erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som kan lindra preoperativ oro inför en planerad 

operation. Friberg (2017) menar att en allmän litteraturöversikt skapar en översikt över ett 

problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Hon menar vidare att en allmän 

litteraturöversikt är lämplig att använda vid examensarbeten på kandidatnivå då detta 

hjälper den studerande att träna sig i att söka vetenskapliga artiklar, få en överblick över 

tidigare forskning samt lära sig att arbeta systematiskt. Friberg (2017) skriver att Forsberg 

och Wengström tar upp att det förekommer kritik mot denna typ av litteraturstudier då de 

anses innehålla en alltför begränsad mängd forskning och att det finns en risk för ett selektivt 

urval, då författaren kanske väljer litteratur som stödjer den egna ståndpunkten. Friberg 

(2017) menar dock vidare att begränsningar måste göras vid alla typer av arbeten, men att 

forskaren behöver ha ett kritiskt förhållningssätt genom hela processen. 

Trovärdighet innebär att visa på huruvida det valda fenomenet blivit studerat. Det finns flera 

olika sätt att stärka trovärdigheten i ett arbete. Genom att söka i flera databaser och enbart 

inkludera artiklar som är bedömda som vetenskapliga kan arbetets trovärdighet stärkas 

(Henricson, 2017). Att få stöd från utomstående ökar också trovärdigheten för arbetet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna i detta examensarbete söktes i databaserna Cinahl 

Plus och PubMed. Detta är två olika akademiska databaser där vetenskapliga artiklar finns. 

Sökorden valdes utifrån MeSH och Cinahl subject Headings och därmed användes sökord 

som var anpassade efter respektive databas. Flera av artiklarna återfanns både i sökningarna 

i Cinahl Plus och i PubMed. Att artiklarna återkommer under olika sökningar ökar 

trovärdigheten för arbetet enligt Henricson (2017). De artiklar som återfanns vid 

litteratursökningarna gav både kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade på syftet. I 

en allmän litteraturöversikt ingår både kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2017). 

Sökningarna begränsades till artiklar på engelska då detta gav ett stort underlag och språket 

kunde behärskas. Det finns alltid en risk vid översättningar att en del av sammanhanget går 

förlorat i översättningen. Översättningen av artikeln från originalspråket till engelska kunde 

inte kontrolleras, men översättningen från den engelska artikeln till svenska gjordes med stor 

noggrannhet genom att använda Google translate och vid behov översätta ordet först från 

engelska till svenska och kontrollera synonymerna samt även översätta ordet tillbaka till 

engelska för att se att översättningen stämde överens. Några artiklar som inte gick att hitta i 

fulltext i databaserna hämtades via Google Scholar samt beställdes via biblioteket. Detta för 

att inte riskera att relevanta artiklar skulle exkluderas. Artiklarna i Cinahl Plus skulle vara 

peer reviewed. Detta för att säkerställa att de höll hög vetenskaplig kvalitet. Att artiklarna är 

peer reviewed innebär att de är bedömda som vetenskapliga (Karlsson, 2017). I PubMed 

finns inte den funktionen, utan de artiklarna kontrollerades istället utifrån Ulrichsweb för att 

säkerställa att de var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. De kontrollerades även mot 

mallen IMRAD (Introduction, Methods, Results, And Discussion). Artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån ett kvalitetsgranskningsprotokoll. Kvalitetsgranskningen av 

artiklarna påverkar tillförlitligheten i resultatet, vilket i sin tur påverkar arbetets trovärdighet 

(Henricson, 2017). Diskussioner kring examensarbetet fördes, tillsammans med handledare, 

handledningsgrupp, vänner som tidigare skrivit examensarbeten samt en vän som har 
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kunskap inom det vårdvetenskapliga området samt erfarenhet av handledning. Sökning i 

litteraturen och diskussion tillsammans med handledare och handledningsgrupp 

genomfördes kring begreppen ångest, ängslan och oro för att fånga det begrepp som bäst 

svarade mot det som avsågs att studera. 

Examensarbetets syfte var i fokus under sökningarna. Artiklar som behandlade 

omvårdnadsåtgärder för att lindra preoperativ oro valdes ut att ingå i arbetet. De artiklar som 

behandlade specialistsjuksköterskor och sjuksköterskestudenter valdes bort. En artikel som 

svarade väl mot syftet och var av kvalitativ karaktär valdes ändå att ingå i arbetet, trots att 

den i huvudsak var skriven för operationssjuksköterskor/anestesisjuksköterskor, då fokus var 

patienternas perspektiv perioperativt. Fokus lades på patienternas upplevelser preoperativt 

och vad de ansåg att sjuksköterskan på vårdavdelningen kunde göra för att minska deras oro. 

I en av studierna mättes inte enbart oro, men den svarade väl mot syftet. Fokus lades då på 

mätningen av oro och de andra delarna togs inte med i arbetet. En studie mätte även 

kortisolnivåerna i blodet före och efter interventionen. Detta ansågs inte relevant för detta 

arbete. Således togs dessa mätningar inte med i resultatet. Några studier gjorde mätningar av 

oro både preoperativt och postoperativt. De postoperativa mätningarna togs inte med i 

resultatet då detta arbete avsåg att undersöka omvårdnadsåtgärder som minskar preoperativ 

oro. 

Initialt sattes en begränsning av publikationsår mellan 2010 till 2019. Då det var svårt att 

hitta kvalitativa artiklar som svarade mot syftet valdes att utöka sökningen och ta med även 

äldre artiklar. Detta kan ha påverkat resultatet både positivt genom att kunskapen breddades 

då kvalitativa artiklar återfanns, men även negativt genom att äldre artiklar kan ha ett 

inaktuellt innehåll. Den artikel som var äldre var från 2007 och denna bedömdes ändå hålla 

hög kvalitet och svara på syftet. Vid analys av materialet märktes tydligt att de kvalitativa 

artiklarna gav mer djupgående information och beskrev patienternas upplevelser på ett 

djupare plan medan de kvantitativa artiklarna svarade på en eller några frågor. De 

kvantitativa artiklarna bedömdes ändå hålla hög kvalitet och grundade sig på 

självskattningsinstrument och därigenom kom ändå patientens känsla och uppfattning till 

stor del fram. Eftersom fokuset låg inom allmänsjuksköterskans område sattes även 

inklusionskriteriet att artiklarna skulle behandla vuxna patienters erfarenheter. 

Genom att författaren beskriver sin förförståelse kan arbetets pålitlighet stärkas (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). Författaren till detta examensarbete har beskrivit sin bakgrund kort i 

inledningen. Detta är ett sätt att redovisa sin förförståelse. Trots att målet var att gå in med 

öppet sinne går det inte att helt och fullt bortse från tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Bekräftelsebarhet ökar i ett examensarbete om analysprocessen beskrivs tydligt (Mårtensson 

& Fridlund, 2017).  Målet under detta examensarbete har varit att noggrant beskriva 

tillvägagångssättet för att studien ska kunna upprepas med liknande resultat. Det blir 

troligen aldrig samma resultat, bara snarlikt. Även författaren av detta arbete skulle 

förmodligen ha gjort annorlunda om arbetet gjordes om en gång till på grund av att 

kunskaperna ökat under arbetets gång. För varje gång som artiklarna läses framkommer 

också nya nyanser och vinklingar. Det går inte att få med allt i ett examensarbete på 
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grundnivå. Transparens har eftersträvats under detta arbete. En tydligt beskriven 

arbetsprocess och en transparens gentemot andra så som handledare och 

handledningsgruppen gör att arbetet kan upprepas av andra. Transparens innebär att vara 

tydlig med val, bias och begränsningar för utomstående granskning (Polit & Beck, 2012). Bias 

bygger på personliga egenskaper och synsätt hos författaren, vilka kan leda till systematiska 

fel (Billhult, 2017). 

Överförbarhet innebär huruvida examensarbetets resultat kan överföras på andra grupper 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I detta examensarbete förekommer studier från olika typer 

av kirurgisk vård, allt från självvald enklare plastikkirurgi till livsavgörande cancer- och 

hjärtkirurgi. Studierna genomfördes i flera olika länder. Patienternas åldrar varierar och 

utgörs av både kvinnor och män. En svaghet var att antalet deltagare var förhållandevis lågt i 

studierna som ligger till grund för detta examensarbete, men flera av forskarna hade ändå 

räknat ut hur många deltagare de behövde inkludera i studierna för att få ett tillförlitligt 

resultat. Då flera olika typer av patienter ingick i studierna som ligger till grund för detta 

arbete ökar överförbarheten för detta examensarbete till andra typer av vård med liknande 

förutsättningar. En reflektion är att den stora spridningen även kan försvåra överförbarheten 

avseende specifika grupper till exempel yngre patienter eller patienter som ska genomgå 

specifika typer av operationer. Även vissa kulturella skillnader och struktur inom olika 

länders vårdsystem kan försvåra överförbarheten till andra kontexter. 

7.2 Resultatdiskussion 

Under resultatdiskussionen kommer examensarbetets resultat diskuteras i relation till 

vårdvetenskaplig metodlitteratur, styrdokument och riktlinjer, tidigare forskning samt 

vårdvetenskapligt perspektiv som beskrivits i bakgrunden. 

7.2.1 Diskussion av studiernas syfte och metoder 

En reflektion är att syftena för de kvantitativa studierna var formulerade som en enkel fråga. 

Det gick lätt utifrån syftet att utläsa om artikeln svarade på examensarbetets syfte. Syftet för 

de kvalitativa studierna var mer formulerade som öppna frågor kring patienterna upplevelser 

och där framkom det först i resultatdelen huruvida de svarade mot examensarbetets syfte 

eller inte. En av de kvalitativa studierna hade som syfte att följa upp patienters erfarenhet 

efter en tidigare genomförd kvantitativ studie där en grupp fick preoperativ utbildning och en 

grupp utgjorde kontrollgrupp. Detta för att få mer och djupare information om patienternas 

upplevelser. Kvalitativa studier är flexibla och går att kombinera med kvantitativa studier. De 

kvalitativa studierna är bra på att undersöka sådant som inte går att kvantifiera (Eliasson, 

2013). Majoriteten av studierna fokuserade på effekten av utbildning. 

Tre av studierna hade kvalitativ ansats och nio av studierna hade kvantitativ ansats. Det hade 

varit önskvärt att flera av studierna hade kvalitativ ansats då detta ger en djupare förståelse 

för patientens upplevelse. Kvalitativa studier bygger på förståelse för den mänskliga 
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upplevelsen medan kvantitativa studier bygger på empirisk evidens. Fynden i de kvantitativa 

studierna grundar sig på verkligheten snarare än forskarens övertygelser. Informationen 

består oftast av numeriska värden, som analyseras statistiskt (Polit & Beck, 2012). De 

kvantitativa studierna upplevdes ändå hålla hög kvalitet och bidrog på ett bra sätt till 

resultatet genom att patienterna själva fick skatta sin oro. Självskattningsinstrument 

användes i samtliga kvantitativa studier. Polit och Beck (2012) beskriver detta som en mycket 

pålitlig källa till information. De menar att det mest effektiva sättet att få reda på hur 

deltagarna känner är att fråga dem. Däremot kan giltigheten ifrågasättas då det inte går att 

säkerställa att deltagarna svarar helt ärligt på frågorna. Det finns en risk att deltagarna vill 

framställa sig själva i positiv dager och detta kan komma i konflikt med ärligheten. Genom 

att kombinera kvalitativa och kvantitativa studier breddades informationen. För att kunna 

evidensbasera vården krävs underlag från både kvalitativ och kvantitativ forskning (Friberg, 

2017). 

De kvalitativa studierna baserade sina resultat på semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är ett sätt för forskaren att säkerställa att all information som 

behövs kommer fram genom att ha en ämnesguide som hjälper intervjuaren att få med alla 

frågor, men samtidigt ger deltagaren utrymme att prata fritt kring de olika frågorna (Polit & 

Beck, 2012). En av dessa studier uppgav att deras intervjuer även var djupintervjuer. 

Djupintervjuer kan klargöra olika dimensioner på komplicerade fenomen, men metoden har 

även flera begränsningar då forskarens skicklighet påverkar resultatet (Polit & Beck, 2012). 

De flesta av de kvantitativa studierna angav att de hade randomiserade grupper. Enligt Polit 

och Beck (2012) innebär randomiserade grupper att det inte förekommer någon systematisk 

bias inom grupperna som kan komma att påverka slutresultatet. Enligt Segesten (2017) har 

en randomiserad kontrollerad studie det högsta bevisvärdet och om forskningen inte kan 

genomföras på detta sätt bör forskaren sträva efter att lägga sig så nära detta ideal som 

möjligt. 

Studierna som ligger till grund för detta arbete genomfördes i många olika länder i Europa 

och Asien, med många olika nationaliteter representerade. Två av studierna var ett 

samarbete mellan två olika länder. Detta ökade studiernas giltighet genom triangulering. 

Även två andra studier beskriver triangulering genom diskussion mellan forskarna kring 

materialet. Kvalitativa forskare kan öka giltigheten för studien genom att flera forskare 

arbetar tillsammans och diskuterar idéer och tolkning, vilket kallas för triangulering (Polit & 

Beck, 2012). 

I en av studierna som ligger till grund för detta examensarbete står det mycket kring 

perioperativ vård. Denna teori bygger på att narkossjuksköterska och/eller 

operationssjuksköterska träffar patienten inför under och efter operationen. En egen 

reflektion utifrån egen erfarenhet är att det inte ser ut så i vården idag utan 

narkossjuksköterska och operationssjuksköterska möter patienten precis innan sövning och 

under operationen. Inget möte sker efter operationen. Det finns många goda intentioner med 

perioperativ vård, men enligt egen erfarenhet är det inte så sjukvården ser ut idag. Det är 
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sjuksköterskan på avdelningen som har huvudsaklig kontakt med patienten och som kan se 

och lindra patientens oro. 

Antalet deltagare i de kvalitativa studierna varierade mellan 18 och 30. Kvalitativ forskning 

bygger ofta på en liten grupp individer. Kvalitativa studier strävar efter överförbarhet, vilken 

baseras på studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Den kvalitativa forskaren samlar in 

information tills det inte finns mer information att hämta (Eliasson, 2013). Antalet deltagare 

i de kvantitativa studierna varierade mellan 60 till 180. De kvantitativa studierna strävar 

efter att säga något om stora grupper genom att undersöka en mindre grupp (Eliasson, 2013). 

Majoriteten av de kvantitativa studierna hade räknat ut hur stora grupper de behövde ha för 

att få ett tillförlitligt resultat. 

De kvantitativa studierna genomfördes med en kontrollgrupp och en till tre 

experimentgrupper. Detta arbetssätt ingår i begreppet randomiserad, kontrollerad studie, 

vilken enligt Friberg (2017) utgör den starkaste beviskraften för en kvantitativ studie. 

En reflektion är att det är anmärkningsvärt att endast en av de 12 studierna i detta arbete 

beskrev en vårdvetenskaplig teoribildning. Etiska resonemang fanns i alla studier, men de 

var begränsade. 

7.2.2 Diskussion av studiernas resultat 

I resultatet framkom att patienterna upplevde patientutbildning som någonting positivt och 

att detta lindrade deras oro. Patienterna menade att informationen guidade dem igenom den 

komplexa situationen. Detta kan kopplas till Eriksson (2018), som menar att patientens oro 

kan lindras genom att denne får information, görs delaktig och får svar på sina frågor. Detta 

finns även beskrivet inom personcentrerad vård; där betonas vikten av att patienten får 

information för att kunna vara delaktig i sin vård och behandling och för att kunna vara med 

och diskutera vården på ett jämlikt sätt (Hedman, 2014). Enligt Patientlagen är det 

sjuksköterskans ansvar att försäkra sig om att patienten har förstått den information som ges 

(SFS 2014:821). I tidigare forskning framkommer att brist på information ger oro hos 

patienter. Om sjuksköterskor är stressade och det inte finns tillräckligt med tid för 

information eller tid för patienter att ställa kompletterande frågor och hinna förstå skapar 

detta oro hos patienter. Information som inte är anpassad efter individuella behov eller inte 

kan förstås av patienter leder till förlorad information för dessa patienter, vilket skapar oro 

(Schubert Samuelsson m.fl., 2018). Vidare i tidigare forskning framkommer att 

sjuksköterskor upplever att information kan minska preoperativ oro hos patienter. Genom 

att patienter får en tydligt beskriven bild av händelseförloppet skapas en trygghet och den 

preoperativa oron minskar. Sjuksköterskor menar att patienter med större kunskap är bättre 

förberedda och mer involverade i den egna vården (Sjöstedt m.fl., 2011). En egen reflektion 

är att patientutbildning stärker patienternas kunskap och därmed ges möjligheten att möta 

sjuksköterskorna på en mer jämbördig nivå. Detta underlättar för patienterna att kunna vara 

delaktiga och komma med egna synpunkter och förslag kring den egna vården. Det tar en del 

tid i anspråk för sjuksköterskorna att planera och genomföra patientutbildningar. Att arbeta 
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förebyggande kan innebära att en viss satsning måste göras, men i gengäld kan detta vägas 

upp på sikt och spara resurser och även innebära minskat lidande för patienterna. 

Det framkom i resultatet att patienterna föredrog en kombination av muntlig och skriftlig 

information. Även undervisningsfilmer minskade oron hos patienterna. Tidigare forskning 

visar att brist på kompletterande information och guidning att tolka informationen innebär 

förlorad information för patienter, vilket ger oro. Information som inte kan förstås av 

patienter är oanvändbar (Schubert Samuelsson m.fl., 2018). Sjuksköterskor menar att 

patienter är unika och har individuella behov av information. En del behöver mer 

information än andra. Sjuksköterskor anser att patienter skulle kunna ha hjälp av en 

broschyr eller information via nätet inför mötet för att kunna vara bättre förberedda (Sjöstedt 

m.fl., 2011). Detta styrks av Patientlagen, vilken beskriver patientens rätt till information 

anpassad efter individuella förutsättningar. Informationen ska ges skriftligt om patientens 

förutsättningar så kräver eller om patienten ber om det (SFS 2014:821). Detta stöds även av 

Eriksson (2018), som menar att det är mycket viktigt att informationen är individanpassad. 

Det är också viktigt hur denna information ges, så att den kan förstås av patienten och inte 

skapar onödig oro. Den muntliga informationen kan med fördel kompletteras med skriftlig 

och visuell information (Eriksson, 2018). En egen reflektion är att utbildningen med fördel 

kan kompletteras med skriftlig eller visuell information, men att denna aldrig helt kan ersätta 

den mänskliga kontakten och möjligheten att få individuellt anpassad information. 

Vidare i resultatet framkom att patienterna ibland beskrev att vårdpersonalen undvek att tala 

med dem innan operationen. Patienterna upplevde att de inte fick tillräcklig information. 

Istället var det anhöriga som informerades i första hand. Sedan var det anhöriga som 

avgjorde vilken information som lämnades vidare till patienten. Patienterna kunde även 

uppleva att yngre personal och sjuksköterskestudenter inte var säkra på att ge information. 

Tidigare forskning beskriver att brist på information ger oro hos patienter (Schubert 

Samuelsson m.fl., 2018). Sjuksköterskor upplever att information minskar preoperativ oro 

hos patienter, men att patienter ofta saknar viktig information. Ibland kan det vara så att 

patienter inte förstår informationen (Sjöstedt m.fl., 2011). Detta kan kopplas till Eriksson 

(2018) som menar att patienterna åsamkas vårdlidande och deras värdighet kränks genom 

att de nonchaleras och inte blir sedda. Eriksson (2018) menar vidare att vårdlidande hos 

patienterna kan uppstå på grund av avsaknad av reflektion och brist på kunskap om lidandet 

hos personalen. En egen reflektion är att informationen i första hand ska ges till patienterna 

och inte till anhöriga och att sjuksköterskor behöver ha kunskap i hur denna information ska 

förmedlas på ett individanpassat sätt för att patienterna ska förstå informationen. 

I resultatet framkom att patienterna ibland var tveksamt inställda till att få information. De 

upplevde att informationen snarare ökade än minskade oron. De menade att alltför 

detaljerad information kunde skapa oro och även avskräcka dem från att genomgå 

operationen. Patienterna föreslog att sådan information bör nämnas kort och vadderas. 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt att avstå från information och om 

patienten inte vill ha information ska detta respekteras. Patientens rätt att bestämma om 

denne vill ha information och vilken information denne vill ha stärks även inom 
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personcentrerad vård. Sjuksköterskan bör fråga efter patientens egna önskemål och behov 

(Blomqvist m.fl., 2017). Patienten ses som en jämbördig partner och ska ges möjlighet att 

påverka sin egen vård (Hedman, 2014). I tidigare forskning framkommer att patienter har 

olika behov av information. En del vill veta mycket, andra vill veta mindre. Om patienter har 

svårt att förstå informationen skapar detta oro istället för att lindra den (Svensson m.fl., 

2016). Sjuksköterskor har olika uppfattning om preoperativ information avseende risker. En 

del anser att detta ska tas upp medan andra anser att detta kan avskräcka mer än hjälpa 

(Sjöstedt m.fl., 2011). Oroliga patienter har störst behov av information (Pokhavel, Bhattarai 

& Khatiwada, 2011). En reflektion är att sjuksköterskan arbetar till största del utifrån frivillig 

vård, det vill säga patienten har själv valt att söka vård. Då måste det vara patientens behov 

och önskemål som styr vilken vård som ges. Även att acceptera om patienten tackar nej till 

vissa delar av erbjuden vård är ett sätt att se till patientens behov och önskemål. 

Det framkom i resultatet att känslomässigt stöd lindrade patienternas oro. Patienterna 

uppskattade att de fick uppmärksamhet, omtänksamhet, stöd och uppmuntran från 

personalen. De kände sig respekterade som personer. De patienter som fick utrymme att 

fråga kring bekymmer och få svar på dessa frågor upplevde minskad oro. Detta kan kopplas 

till Eriksson (2018), som menar att lidandet behöver hopp för att kunna lindras. Lidandet 

kan bland annat lindras genom uppmuntran, stöd, tröst, att förmedla hopp och att dela 

hopplöshet. Det finns även flera andra sätt att lindra lidandet: finnas till hands, gå in i 

relation, samtala och lyssna är några exempel. Lidandet kan även lindras av att 

sjuksköterskan är ärlig, uppfyller önskningar och stödjer patienten i dennes tro. Även att 

patienten får svar på sina frågor kan bidra till lindrat lidande (Eriksson, 2018). Tidigare 

forskning visar att patienter har behov av stöd preoperativt (Schubert Samuelsson m.fl., 

2018). Sjuksköterskor upplever att patienter visar stort intresse för existentiella frågor och att 

de känner sig tryggare om de får svar på alla sina frågor. Vidare menar sjuksköterskor att 

samtal skapar en känsla av trygghet för patienter (Sjöstedt m.fl., 2011). Utifrån 

personcentrerad vård är det viktigt att utgå från patientens egna upplevelser, önskemål och 

behov. Sjuksköterskan behöver vara närvarande och fokuserad i mötet med patienten samt 

skapa en relation (Blomqvist m.fl., 2017). En egen reflektion är att uppmärksamma 

patienterna kan vara ett sätt att se och bekräfta patienterna. Omtänksamhet kan vara ett sätt 

att uttrycka medlidande i handling. 

Det framkom även i resultatet att patienterna ibland saknade känslomässigt stöd. De uppgav 

att de önskade att sjuksköterskorna på vårdavdelningen skulle ta upp och fråga kring deras 

oro i god tid innan operationen. Patienterna upplevde att de inte fick tillräcklig kontakt och 

kommunikation med vårdpersonalen på grund av den höga arbetsbelastningen och att detta i 

sin tur ledde till att de hade flera obesvarade frågor och olösta bekymmer kvar. Patienterna 

föreslog att grupper skulle skapas bestående av tidigare patienter, patienter planerade för 

operation och deras anhöriga. Detta är i överensstämmelse med Eriksson (2018), som menar 

att patienten som lider har ett behov av att ingå i en gemenskap, att patienten har ett behov 

av att bli bekräftad och att ges utrymme att lida. Patienter som inte blir sedda och bekräftade 

i sitt lidande får inte utrymme att lida. Eriksson (2018) menar även att det lindrar lidandet 

hos patienten att få svar på sina frågor, vilket patienterna i resultatet inte fick. Tidigare 
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forskning visar att en bidragande faktor till preoperativ oro är otillfredsställda behov (Sanson 

m.fl., 2018) och att stress hos sjuksköterskor utgör ett hinder för patienter att få utrymme att 

diskutera viktiga frågor (Schubert Samuelsson m.fl., 2018). Om sjuksköterskor inte talar med 

patienter eller lyssnar på när de uttrycker sina rädslor leder det till att patienter känner sig 

utsatta och sårbara. Att känna sig utsatt och sårbar skapar en känsla av stress (Svensson 

m.fl., 2016). Inom personcentrerad vård är relationen mellan sjuksköterska och patient 

central (Blomqvist m.fl., 2017). Sjuksköterskan skapar en relation till patienten och bygger 

upp ett partnerskap (Ekman, 2014). Även i Erikssons (2018) beskrivning av lidandets drama 

är relationen mellan sjuksköterska och patient central. Lidandets drama är ett lidande skapat 

i vårdrelationen utifrån de förväntningar som uppstår. Första akten består av bekräftelse, 

andra akten att få lida och tredje akten försoning (Eriksson, 2018). En reflektion är att 

patienterna inte fick någon chans att agera i lidandets drama då de inte fick någon medaktör 

hos personalen. De fick ingen bekräftelse och kunde därmed inte komma vidare i sitt lidande 

och nå försoning. 

Det framkom i resultatet att distraktion kunde hjälpa patienterna att lindra oron i samband 

med operation. Musik minskade den preoperativa oron. Några av patienterna fick lyssna på 

musik med kulturell anknytning, vilket sänkte nivån av oro mer än annan musik. Även musik 

i kombination med fotovisning, naturljud och avslappningsövningar minskade oron. Tidigare 

forskning visar att patienten preoperativt kan känna sig sårbar och utsatt, vilket skapar en 

känsla av stress, att vara i en bubbla eller att bara vilja försvinna (Svensson m.fl., 2016). 

Eriksson (2018) menar att patienten blir trött av att lida och att den lidande människan har 

ett behov av vila och lugn när hon lider. Även att kunna leka och skratta tillsammans lindrar 

patientens lidande (Eriksson, 2018). En reflektion är att distraktion kan hjälpa patienterna 

att lindra oron genom att få någonting annat att tänka på. En annan reflektion är att musik är 

lätt att individanpassa och att detta skulle hjälpa patienterna ännu mer, då det även blir ett 

personligt inslag i den okända miljön som är på avdelningen. 

Resultatet visar att flera olika omvårdnadsåtgärder kan lindra oro hos patienterna inför en 

planerad operation. Omvårdnadsåtgärderna behöver anpassas utifrån den enskilda 

individen. Detta kan kopplas till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som 

beskriver att sjuksköterskor ska arbeta personcentrerat med stöd av omvårdnadsprocessen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det finns stöd för personcentrerad vård i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), Patientlagen (SFS 2014:821) samt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30): Vården ska utformas i samråd med patienten. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 2017:30) menar vidare att vården ska verka för en god hälsa och 

förebygga ohälsa. Vårdande och vårdinrättningar har till uppgift att lindra lidande, men 

många gånger orsakar de även lidande för patienterna. Dessa lidanden kallar Eriksson (2018) 

för sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Vårdlidandet består i en kränkning av 

patientens värdighet. Värdigheten kan bekräftas genom att varje patient erbjuds individuell 

vård utifrån sina villkor (Eriksson, 2018). En reflektion är att oro leder till onödigt lidande 

hos patienten och att detta i sin tur leder till onödiga komplikationer. Vid 

läkemedelsbehandling mot oro finns risk för biverkningar hos patienten. Arbete enligt 

omvårdnadsprocessen med de personcentrerade omvårdnadsåtgärder som framkommer i 
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resultatet är ett sätt att främja hälsa och förebygga ohälsa, förhållandevis lätt att genomföra 

och innebär inga uppenbara risker för patienten. Många gånger är det mer effektivt att arbeta 

förebyggande för att minska lidande och förhindra komplikationer på grund av lidandet. 

7.3 Etikdiskussion 

De mål som sattes upp under rubriken 5. Etiska överväganden i detta arbete har följts. 

Kvaliteten för samtliga studier som ingår i detta arbete har bedömts utifrån att de antingen 

skulle vara peer reviewed alternativt vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och hålla 

vetenskaplig kvalitet. Kvalitetsgranskning genomfördes enligt Friberg (2017). Samtliga 

studier i detta arbete har godkänts av etiska kommittéer i respektive land och deltagarna i 

samtliga studier har givit informerat samtycke. Referering till andras texter har genomförts 

med hjälp av APA. Ingen plagiering, förvrängning eller förfalskning av forskningsresultat har 

gjorts i detta arbete. 

8 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters erfarenheter av 

omvårdnadsåtgärder som kan lindra preoperativ oro inför en planerad operation. Det finns 

flera olika omvårdnadsåtgärder som kan minska preoperativ oro: patientutbildning, 

känslomässigt stöd samt distraktion. Muntlig, skriftlig och visuell patientutbildning kan 

stärka patientens kunskap och bidra till att patienten kan göras delaktig i den egna vården. 

Patienterna behöver ha kunskap och utbildning, som anpassas efter patientens önskemål och 

behov. Patienten har även rätt att tacka nej till information och då ska detta respekteras. Att 

möta patienten, visa uppmärksamhet och lyssna till patienten är några exempel på olika sätt 

att bekräfta patienten. Distraktion i form av musik, fotovisning, naturljud och 

avslappningsövningar kan lindra patientens preoperativa oro. Det viktiga är att planera 

tillsammans med patienten vilken typ av distraktion som denne föredrar. Det är viktigt att 

tänka på att alla människor har olika behov och att omvårdnadsåtgärderna bör planeras 

utifrån den enskilda individen med hjälp av personcentrerad vård. Sjuksköterskor bör arbeta 

förebyggande enligt omvårdnadsprocessen på ett personcentrerat sätt för att främja hälsa, 

förebygga ohälsa och lindra lidande. 



 

31 

 

9 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning inom området behövs. Det finns ett stort behov av kvalitativa studier inom 

ämnet för att få en djupare förståelse för patienternas upplevelser av oro och lindring i 

samband med operation. Ett annat förslag på vidare forskning kan vara att skapa en större 

översikt över olika omvårdnadsåtgärder och jämföra deras olika effekter avseende att lindra 

preoperativ oro. Det hade även varit intressant att undersöka skillnaderna mellan oro i 

samband med planerade operationer jämfört med akuta operationer, att undersöka hur oro 

kan lindras i samband med en akut operation med den begränsade tid som då finns 

tillgänglig. Sjuksköterskans perspektiv av att möta oroliga patienter och hur de lindrar oron 

hos patienten i samband med operation är ytterligare ett intressant område att vidare 

beforska.  
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BILAGA A - SÖKMATRIS 

 

Databas, 
datum 
för 
sökning 

Sökord  Avgränsningar Antal 
träffar  

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
fulltext 

Valda artiklar  

Cinahl 
Plus 
190217 

anxiety AND 
preoperative 
care AND 
qualitative 
studies 

Peer reviewed 
All adult 
English 

23 23 6 3 

An exploratory study of 
Maltese patients’ perceptions 
of their preparation for a total 
joint replacement at the pre-
admission clinic 

Older Patients’ Worries in 
Connection With General 
Anesthesia and Surgery – A 
Qualitative Study 

Thinking outside the black box: 
The importance of context in 
understanding the impact of 
preoperative education nursing 
intervention among Chinese 
cardiac patients 

Cinahl 
Plus 
190522 

nurs* AND 
preoperative 
anxiety 

2010-2019  
Peer reviewed 
All adult 
English 

59 22 8 4 

Randomized Clinical Trial 
Comparison of the Effect of 
Verbal Education and 
Education Booklet on 
Preoperative Anxiety 

Influence of Music on 
Preoperative Anxiety and 
Physiologic Parameters in 
Women Undergoing 
Gynecologic Surgery 

Minimising preoperative 
anxiety with music for day 
surgery patients – a 
randomised clinical trial 
 
Effect of preoperative nursing 
visit on preoperative anxiety 
and postoperative 
complications in candidates 
for laparoscopic 
cholecystectomy: a 
randomized clinical trial 
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PubMed 
190523 

nurs* AND 
preoperative 
anxiety 

2010-2019     
Adult 19+ 
English  

148 49 20 4 

The effect of different types of 
music on patients’ 
preoperative anxiety: A 
randomized controlled trial 

Comparison of the 
effectiveness of two different 
interventions to reduce 
preoperative anxiety: A 
randomized controlled study 

A randomized controlled trial 
of the effect of a photographic 
display with and without 
music on pre-operative 
anxiety 

The effect of an anaesthetic 
patient information video on 
perioperative anxiety – A 
randomised study 

Manuell 
sökning 
190523 

     1 

Effect of preoperative 
multimedia information on 
perioperative anxiety in 
patients undergoing 
procedures under regional 
anaesthesia 

 

 



 

 

 

BILAGA B – KVALITETSGRANSKNING 

Artiklarna i arbetet har kvalitetsgranskats enligt följande frågor (något förkortade) hämtade 

från Friberg (2017, s.187-188). 

 

Artikelnummer (se Bilaga C – 

artikelmatris) 
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Finns tydlig problemformulering? 
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Finns teoretiska utgångspunkter? 
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Tydligt beskriven metod? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Finns en beskrivning av 

undersökningspersonerna/urval? 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Finns det en beskrivning på hur data 

analyserats? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Finns det ett tydligt resultat? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Beskrivs det hur författarna tolkat 

studiens resultat?  

(endast kvalitativ studie) 

- - 1 1 - -  1 - - - - - 

Förs det fram argument? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Finns det etiska resonemang? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Finns det metoddiskussion? 
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Sker en återkoppling till teoretiska 

antaganden? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

N

r 

Författare, årtal, 

land, titel, tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalitet, 

poäng 

1 Författare: Altun-

Ugras, G., Yildirim, 

G., Yuksel, S., 

Özturkcu, Y., 

Kuzdere, M., & 

Öztekin, S. D.  

Årtal: 2018 

Land: Turkiet 

Titel: The effect of 

different types of 

music on 

patients´preoperative 

anxiety: A 

randomized 

controlled trial. 

Tidskrift: 

Complementary 

Therapies in Clinical 

Practice 

Att avgöra 

effekten av tre 

olika typer av 

musik på 

patienters 

preoperativa 

oro. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad 

Deltagare: 180 

patienter, fyra 

grupper 

Datainsamling: 

självskattningsins

trument, 

vitalparametrar 

Analys: 

Pearson´s Chi-

square test, 

ANOVA, Post hoc 

Tukey HSD test 

Alla tre typer av 

musik minskade 

preoperativ oro 

hos patienterna. 

11/13 

2 Författare: Amini, 

K., Alihossaini, Z., & 

Ghahremani, Z. 

Årtal: 2018 

Land: Iran 

Titel: Randomized 

Clinical Trial 

Comparison of the 

Effect of Verbal 

Education and 

Education Booklet on 

Preoperative Anxiety 

Att jämföra 

effekten av 

muntlig 

utbildning och 

utbildningshäf

te på 

preoperativ 

oro. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

Randomiserad, 

klinisk 

Deltagare: 60 

patienter, tre 

grupper 

Datainsamling: 

självskattningsins

trument 

Både muntlig 

utbildning och 

utbildningshäfte 

minskade oron 

preoperativt. 

12/13 
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Tidskrift: Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

Analys: 

Kolmogorov-

Smirnov, 

ANOVA, t-test, 

Levene test, 

Dunnett´s 

procedur, Chi-test  

3 Författare: 

Aquilina, R., & 

Baldacchino, D. 

Årtal: 2007 

Land: Malta 

Titel: An exploratory 

study of Maltese 

patients’ perceptions 

of their preparation 

for a total joint 

replacement at the 

pre-admission clinic. 

Tidskrift: Journal of 

Orthopaedic Nursing 

Att utforska 

patienternas 

uppfattning av 

det 

förberedande 

besöket på en 

inskrivningskli

nik. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Explorativ 

Deltagare: 30 

patienter 

Datainsamling: 

Semistrukturerad

e djupintervjuer 

Analys:  

Tematisk 

De flesta 

patienterna 

upplevde att det 

var positivt med 

information inför 

operationen och 

att detta 

minskade deras 

oro, men några 

patienter 

uttryckte att för 

mycket 

information 

snarare ökade 

deras oro. 

13/14 

4 Författare: 

Arakelian, E., 

Laurssen, E., & Öster, 

C. 

Årtal: 2018 

Land: Sverige 

Titel: Older Patients’ 

Worries in 

Connection With 

General Anesthesia 

and Surgery – A 

Qualitative Study 

Tidskrift: Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

Att undersöka 

vad äldre 

patienter oroar 

sig för 

relaterat till 

anestesi och 

kolorektalkirur

gi och deras 

uppfattning 

avseende 

sjuksköterskor

s möjligheter 

att lindra 

preoperativ 

oro. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Prospektiv 

Deltagare: 18 

patienter 

Datainsamling: 

Semistrukturerad

e intervjuer 

Analys: 

Malteruds 

systematiska 

textkondensering. 

Flera olika saker 

skapade oro hos 

patienten. 

Patienterna kom 

med konkreta 

förslag på vad 

som minskade 

deras oro, både 

insatser som 

sjuksköterskorna 

kunde göra och 

vad de själva 

kunde göra. 

14/14 
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5 Författare: Ertug, 

N., Ulusoylu, Ö., Bal, 

A., & Özgur, H. 

Årtal: 2017 

Land: Turkiet 

Titel: Comparison of 

the effectiveness of 

two different 

interventions to 

reduce preoperative 

anxiety: A 

randomized 

controlled study 

Tidskrift: Nursing 

and Health Sciences 

Att fastställa 

och jämföra 

effekten av 

naturljud och 

avslappningsö

vningar för att 

minska 

preoperativ 

oro. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

randomiserad, 

kontrollerad 

Deltagare: 159 

patienter, tre 

grupper 

Datainsamling: 

självskattningsins

trument 

Analys: Chi-test, 

ANOVA, t-test, 

post hoc, 

Pearson´s 

correlation 

analysis. 

Naturljud och 

avslappningsövni

ngar minskade 

preoperativ oro. 

12/13 

6 Författare: Gómez-

Urquiza, J. L., Hueso-

Montoro, C., Urquiza-

Olmo, J., Ibarrondo-

Crespo, R., González-

Jiménez, E., & 

Schmidt-Riovalle, J. 

Årtal: 2016 

Land: Spanien 

Titel: A randomized 

controlled trial of the 

effect of a 

photographic display 

with and without 

music on pre-

operative anxiety 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Att fastställa 

effekten av 

fotovisning 

och/eller 

fotovisning 

med musik för 

att minska 

preoperativ 

oro hos 

patienter på en 

ÖNH-klinik. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

klinisk 

Deltagare: 180 

patienter, tre 

grupper 

Datainsamling: 

Självskattningsins

trument och 

vitalparametrar 

Analys: 

Kolmogorov-

Smirnov test, 

ANOVA, Chi-test, 

t-test, Bonferroni 

test. 

Bildvisning 

tillsammans med 

musik ger 

minskad oro 

preoperativt. 

12/13 



 

4 

 

7 Författare: Guo, P., 

East, L., & Arthur, A. 

Årtal: 2014 

Land: Kina (med 

samarbete av forskare 

från Storbritannien) 

Titel: Thinking 

outside the black box: 

The importance of 

context in 

understanding the 

impact of 

preoperative 

education nursing 

intervention among 

Chinese cardiac 

patients 

Tidskrift: Patient 

Education and 

Counseling 

Att utforska 

erfarenheter 

av att söka och 

ta emot 

information 

inför 

hjärtkirurgi. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Deltagare: 20 

patienter, två 

grupper 

Datainsamling: 

Semistrukturerad

e intervjuer 

Analys: 

Tematisk 

De flesta 

patienterna 

beskrev att 

information 

hjälpte dem att 

bättre hantera sin 

oro, men några av 

patienterna 

menade att 

information 

kunde öka oro 

istället för att 

minska den. 

13/14 

8 Författare: Jlala, H. 

A., French, J. L., 

Foxall, G. L., 

Hardman, J. G., & 

Bedforth, N. M. 

Årtal: 2010 

Land: Storbritannien 

Titel: Effect of 

preoperative 

multimedia 

information on 

perioperative anxiety 

in patients 

undergoing 

procedures under 

regional anaesthesia 

Att undersöka 

effekten av en 

kort film som 

skildrar 

patientens resa 

genom 

sjukhuset 

avseende 

patienternas 

perioperativa 

oro. 

Ansats:  

Kvantitativ 

Design: 

Randomiserad, 

blind 

Deltagare: 110 

patienter, två 

grupper 

Datainsamling: 

Självskattningsins

trument 

Analys: t-test, 

Chi-test, 

Kolmogorov-

Smirnov 

Patienterna som 

fick se på 

instruktionsfilme

n var mindre 

oroliga än de i 

kontrollgruppen. 

12/13 
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Tidskrift: British 

Journal of 

Anaesthesia 

9 Författare: 

Labrague, L. J., & 

McEnroe-Petitte, D. 

Årtal: 2016 

Land: Filippinerna 

(med samarbete av 

forskare från USA) 

Titel: Influence of 

Music on 

Preoperative Anxiety 

and Physiologic 

Parameters in 

Women Undergoing 

Gynecologic Surgery 

Tidskrift: Clinical 

Nursing Research 

Att fastställa 

påverkan av 

musik på 

orosnivåer och 

vitalparametra

r hos kvinnor 

som genomgår 

gynekologisk 

operation. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

Ickerandomisera

d, experimentell 

Deltagare: 97 

patienter, två 

grupper 

Datainsamling: 

självskattningsins

trument, 

vitalparametrar 

Analys: chi-test, 

Fischers test, t-

test 

Musik minskade 

preoperativ oro. 

12/13 

1

0 

Författare: Lin, S-

Y., Huang, H-A., Lin, 

S-C., Huang, Y-T., 

Wang, K-Y., & Shi, H-

Y. 

Årtal: 2016 

Land: Taiwan 

Titel: The effect of an 

anaesthetic patient 

information video on 

perioperative anxiety 

– A randomised study 

Tidskrift: European 

Journal of 

Anaesthesiology 

Att undersöka 

effekten av att 

titta på en 

informationsvi

deo om 

anestesi 

gällande nivå 

av oro hos 

patienter som 

skulle 

genomgå en 

planerad 

operation. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad 

Deltagare: 100 

patienter, två 

grupper 

Datainsamling: 

Självskattningsins

trument 

Analys: t-test, 

Chi-test, Shapiro-

Wilk test 

Patienterna som 

fick se 

informationsvide

on sänkte nivån 

av oro och 

upplevde högre 

tillfredsställelse 

med vården 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

12/13 



 

6 

 

11 Författare: Ni, C-

H., Tsai, W-H., Lee, 

L-M., Kao, C-C., & 

Chen, Y-C. 

Årtal: 2011 

Land: Taiwan 

Titel: Minimising 

preoperative anxiety 

with music for day 

surgery patients – a 

randomised clinical 

trial 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Att utvärdera 

effekten av 

musik på 

preoperativ 

oro och 

vitalparametra

r hos patienter 

som skulle 

genomgå en 

dagkirurgisk 

operation. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad 

Deltagare: 172 

patienter, två 

grupper 

Datainsamling: 

Självskattningsins

trument och 

vitalparametrar 

Analys: Chi-test, 

t-test 

Båda 

patientgrupperna 

visade minskad 

oro, men den 

gruppen som fick 

lyssna på musik 

visade signifikant 

bättre resultat. 

12/13 

1

2 

Författare: Sadati, 

L., Pazouki, A., 

Mehdizadeh, A., 

Shoar, S., Tamannaie, 

Z., & Chaichaian, S.  

Årtal: 2013  

Land: Iran  

Titel: Effect of 

preoperative nursing 

visit on preoperative 

anxiety and 

postoperative 

complications in 

candidates for 

laparoscopic 

cholecystectomy: a 

randomized clinical 

trial  

Tidskrift: 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

 

Att utreda 

effekten av 

preoperativa 

sjuksköterskeb

esök på oro 

och 

postoperativa 

komplikatione

r hos 

kandidater för 

laparoskopisk 

kolecystektomi

. 

Ansats: 

Kvantitativ  

Design: 

Prospektiv, 

semiexperimentel

l, randomiserad, 

klinisk studie  

Deltagare: 100 

patienter, två 

grupper  

Datainsamling: 

Självskattningsins

trument.  

Analys: t-test 

Sjuksköterskebes

ök inför operation 

kan minska 

preoperativ oro 

samt förekomsten 

av postoperativa 

komplikationer. 

12/13 
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