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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Oro och ångest drabbar så gott som alla som ska opereras vilket 
påverkar patienten perioperativt både fysiskt och psykiskt. Oron och ångesten består 
ofta av rädsla inför anestesi, att vakna under pågående operation eller att inte vakna 
alls. Smärta efteråt och att vara skild från sin familj skrämmer också. Syfte: Att 
beskriva sjuksköterskans åtgärder för att lindra patientens oro och ångest inför 
operation samt effekten av dessa. Metod: En litteraturöversikt genomfördes med 
hjälp av 14 artiklar med kvantitativ ansats. Dessa analyserades med hjälp av Fribergs 
trestegsmodell. Resultat: Tre huvudkategorier av åtgärder framkom; musik, 
information, akupunktur/akupressur. Samtliga interventioner visade sig ha förmåga 
att minska patientens oro och ångest. Slutsatser: Denna studie visar att 
information, musik och akupressur/akupunktur är omvårdnadsåtgärder som enkelt 
kan implementeras i vården och som kan minska patientens oro och ångest inför en 
förestående operation. 
 
Nyckelord: Preoperativ, Ångest, Förebyggande 
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Summary 
 
 
Background: Anxiety virtually affects all who will undergo surgery which affects the 
patient perioperatively both physically and mentally. The anxiety often consists of fear 
of anesthesia, waking during surgery or not waking up at all. Pain afterwards and being 
separated from his family scares too. Objective: To describe nurse`s interventions to 
alleviate the patient's anxiety before surgery and the effect of these. Method: A 
literature review was conducted using 14 items with quantitative approach. These were 
analyzed by Friberg step model. Results: Three main categories of measures emerged; 
music, information, acupuncture / acupressure. All interventions were shown to have 
the ability to reduce patient anxiety. Conclusions: This study shows that information, 
music and acupressure / acupuncture care measures can be easily implemented in 
health care and reduce patient anxiety before an impending operation. 
 
Keywords: Preoperative, Anxiety, Prevention 
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Inledning 

Alla som ska genomgå någon form av kirurgi känner oro. Känslan kan variera från ett 
lätt obehag till svårare oro, ångest och direkt panik (Järhult & Offenbartl, 2013; 
Mitchell, 2006). Även om de flesta känner till att risken för allvarliga skador i samband 
med anestesi och operation är väldigt liten, oroar sig många (Arslan, Özer & Özyurt, 
2008). Oron och ångesten kan påverka hur patienten tänker, känner och agerar. Oron 
skapar inte bara psykologiska effekter hos den enskilde utan även fysiska med större 
läkemedelsbehov och längre postoperativ vård som följd (Mitchell, 2006). Eftersom 
patientens erfarenheter skiljer sig åt beträffande tidigare upplevelser av 
sjukhusvistelse och möjlighet att förstå informationen, blir oron och ängslan väldigt 
individuell. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika 
omvårdnadsåtgärder för att kunna hjälpa och stödja patienten och därmed lindra oro 
och ångest inför operation. 

Bakgrund 

År 2014 utfördes 2,9 miljoner operationer i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Utifrån 
ingreppets art och patientens önskemål utförs operationer med olika former av 
anestesi. Vid regional anestesi är patienten vaken eller sederad och under generell 
anestesi är patienten sövd. Operationerna kan vara akuta eller elektiva. Akuta 
operationer bör ske snarast jämfört med elektiva som kan planeras månader i förväg. 
Patientgrupperna skiljer sig åt, en del är inneliggande och andra är polikliniska. 
Dagkirurgi blir allt vanligare då patienten kommer till sjukhuset tidigt på morgonen, 
opereras och går hem samma dag (Järhult & Offenbartl, 2013; Pritchard, 2012).  
 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad handlar om att se bortom åldrande, sjukdom, symtom 
och beteende. Det handlar även om att involvera personen och öka delaktigheten. Det 
kan i sin tur leda till att vården upplevs mer trygg (Davis-Boyskins, 2014). I 
personcentrerad vård har personen en aktiv roll i vården och besluten som fattas 
istället för att ses som en passiv del i vården. Det har visat sig ha positiva effekter när 
det kommer till samarbetet mellan vårdpersonal och patient, behandlingsplaner och 
hälsoresultat. Det ökar även tillfredsställelsen hos personen. Begreppet 
personcentrerad belyser vikten av att känna till personen bakom patienten för att aktivt 
kunna engagera personen i sin vård. (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, 
Brink… & Stibrant-Sunnerhagen, 2011). I personcentrerad omvårdnad ingår det att ge 
adekvat information om en persons sjukdom. Informationen ökar kunskapen om den 
egna hälsan samt förbättrar säkerheten och kvalitén inom vård och omsorg. Det 
förbättrar egenvårdsförmågan samt ökar tillfredsställelsen. Information om 
sjukdomen ökar automatiskt personens delaktighet i vården (Davis-Boyskins, 2014).  
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Preoperativa förberedelser 

När patienten får beskedet att hon/han behöver opereras tackar de flesta ja till 
operation men en del ångrar sig efteråt och tackar nej när kallelsen kommer. Detta 
beror ofta på oro och ångest inför det okända, rädsla för smärta och funderingar på om 
det är värt besväret (Mitchell, 2010). För att minska dessa avhopp på grund av oro och 
ångest är det preoperativa bemötandet av största vikt där patienten behöver noggrann 
information (Järhult & Offenbartl, 2013; Pritchard, 2012). Patienter som ska genomgå 
kirurgi förbereds enligt standardrutiner som liknar varandra på alla sjukhus i Sverige. 
För att minska risken för infektion i operationssåret krävs vanligtvis att patienten 
duschar med Klorhexidin som är bakteriedödande. Ett hårbeklätt operationsområde 
håravkortas för att undvika att hårstrån kontaminerar såret (Pritchard, 2012). Ingen 
rakning sker eftersom det orsakar små sår i huden och blir till mer besvär för patienten. 
Reglerna för fasta inför operation är också generella och liknar varandra i hela landet. 
Ingen fast föda är tillåten 6 timmar innan kirurgi då det ökar risken för aspiration vid 
eventuell kräkning i samband med generell anestesi, en normalt fungerande ventrikel 
klarar dock att patienten dricker 2 timmar innan planerad operation (a.a.). 
Sjuksköterskan måste vara noggrann att se till att ordinationerna följs och samtidigt 
vara lyhörd för patientens behov (Järhult & Offenbartl, 2013). Det är av yttersta vikt 
att den som ska opereras känner sig trygg med all personal som medverkar i 
omhändertagandet. Att möta patienten ansikte mot ansikte, att se personen i ögonen 
ökar tryggheten hos patienten och därmed förtroendet för personalen (Blomberg, små 
sår i huden och blir till mer besvär för patienten. Sjuksköterskan måste vara noggrann 
att se till att ordinationerna följs och samtidigt vara Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2015). 
Sjuksköterskan ska informera om den postoperativa planeringen och förbereda för den 
polikliniska patientens hemgång så långt det är möjligt (Järhult & Offenbartl, 2013).  
 

Oro och ångest 

I litteraturen beskrivs oro och ångest på olika vis. Ångest kan visa sig i en lindrig form 
med symtom som ängslan och oro, eller som skräck och panik som är en svårare form 
(Lindskog, 2014; Ottosson & D´elia, 2008).  Ångest kan också yttra sig som 
muskelspänningar, rastlöshet, utmattning, trötthet, lättirritation samt koncentrations-
, och sömnsvårigheter. Fysiologiska effekter av oro och ångest är hjärtklappning, ökad 
puls, kärlsammandragningar, förhöjt blodtryck, illamående, kräkning och nedsatta 
tarmrörelser (Sjöberg, 2007). Oroliga och ångestfyllda patienter har ökad tendens att 
vara agiterade när de vaknar efter operation samt fryser och skakar i högre grad än 
patienter som är lugna (Ali, Altun, Oguz, Iihan, Demicran & Koltka, 2014).  

Tidigare forskning har visat att beröring från en annan människa inte bara är lugnande 
utan även livsnödvändigt. Beröring frisätter oxytocin, ett rogivande hormon som 
stärker immunförsvaret samt sänker puls och blodtryck. Dessutom är oxytocin viktigt 
psykologiskt och fysiologiskt. Det stimulerar även tillväxt och läkning (Uvnäs-Moberg 
& Petersson, 2004). Andra effekter av oxytocin är: dämpade smärtupplevelser, 
stimulering av socialt beteende, skapande av välbehag, lägre koncentration av 
stresshormonet kortisol och minskad rädsla för främmande individer (a.a.).  
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Preoperativ oro och ångest 

En studie visar att kvinnor, personer med enbart 9-årig grundskola, personer under 45 
år, och den som ska opereras för första gången har lättare att drabbas av oro och ångest 
(Mavridou, Dimitrou, Manataki, Arnaoutoglou & Papdopoulos, 2012). Oro och ångest 
anses vara en normal preoperativ reaktion. Det betyder däremot inte att den ska 
ignoreras. Att minska patientens preoperativa oro och ångest är en viktig uppgift för 
sjuksköterskan och litteraturen beskriver olika metoder som används (Bailey, 2010). 
Åttiofem procent av patienterna upplever preoperativ oro eller ångest på 
operationsdagen. Känslan beror på rädslan över att bli sövd samt tidigare negativa 
upplevelser i samband med operation (Mitchell, 2010). Andra orsaker till preoperativ 
ångest hos patienter är väntan på operation, operationens resultat, förväntad 
upplevelse av postoperativ smärta, separation från familjemedlemmar, rädsla för 
kirurgi och att dö under operation (Perks, Chakravarti & Manninen, 2009).  Att 
uppleva ”awareness” under operation är också en orsak till preoperativ rädsla (Jawid, 
Mushta, Mukhtar & Khan, 2007). Awareness innebär att en sövd patient varit helt eller 
delvis medveten om situationen under pågående operation (Stenqvist, 2008). 
Preoperativ oro och ångest skapar ett ökat behov av narkotikaklassade läkemedel 
under operationen (Armaghani, Lee, Bible, Archer, Shau, Kay, Zhang, McGirt & Devin, 
2013). En minskad preoperativ oro reducerar patientens totala smärtupplevelse i 
samband med operation (Tanasale, Kits, Kluin, Trip & Kluin-Nelmans, 2013). Likaså 
ger den preoperativa oron eller ångesten ett förlängt postoperativt förlopp.  
 

Att mäta oro och ångest 

The State-Trait Anxiety Inventory [STAI] utvecklades 1970 av Spielberger och kollegor 
(Arslan et al, 2008). STAI är en skala som används för att mäta oro och ångest. STAI-
S mäter ångest i akuta situationer medan STAI-T mäter ångest under ett längre 
tidsperspektiv. STAI-S består av 20 påståenden och har en 4-gradig skala som sträcker 
sig från "inte alls" till "mycket". Personen ombeds att ange hur de känner sig just nu, i 
detta ögonblick. Totala poäng erhållna från STAI sträcker sig inom ett intervall mellan 
20 och 80 poäng. Även i STAI-T ingår tjugo olika påståenden. Desto mer poäng ju 
högre grad av ångest (a.a.). 
 
Visuell Analog Scale (VAS) är allmänt känd för att användas i mätningar av intensitet 
av olika symtom. Mätningen görs genom markering på en linje utifrån sin 
uppskattning av symtom. Det finns många variationer på VAS-skalan såsom närvaro 
eller frånvaro av nummer eller diskreta kategorier snarare än en kontinuerlig skala 
(Pritchard, 2010). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans åtgärder för att lindra patientens oro och ångest 
inför operation samt effekten av dessa. 
 

Material och metod 

Design 

Studien utfördes som en litteraturöversikt baserade på artiklar med kvantitativ ansats. 
Metoden anses ge en översikt av kunskapsläget och stimulerar till ytterligare forskning 
(Polit & Beck, 2012). 

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier för studien var artiklar med kvantitativ design, som publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter och som svarade mot syftet. Exklusionskriterier var 
litteraturöversikter, studier som beskriver läkemedelsbehandling, per-, och 
postoperativ oro samt studier där deltagarna var barn. 

En övergripande informationssökning inledde arbetet för att få en överblick över 
tidigare forskning (Östlundh, 2012). Artiklar söktes i de elektroniska, internationella 
databaserna Cinahl, MedLine och PsycINFO. Dessa är de främsta källorna för 
omvårdnadsrelaterade artiklar (Polit & Beck, 2012). Syftet avgjorde vilka sökord som 
användes för att få en överblick över forskningsområdet. En övergripande 
informationssökning gjordes med sökorden preoperative och anxiety vilket resulterade 
i många träffar. Vid den första sökningen framkom tre områden: information, musik 
och akupunktur/akupressur. Vid den andra sökningen användes dessa åtgärder som 
sökord. Sökordet prevention inkluderades för att fördjupa innehållet i sökningen 
(tabell 1-3). Följande begränsningar gjordes; English languages, peer reviewed och 
tidsperspektivet 2005 - 2015. Booleska termer som AND och OR har använts.Dessa 
används för att bestämma hur sökorden ska relatera till varandra. AND när ett ord 
läggs till, OR för att utöka sökningen genom att ställa två likvärdiga sökord mot 
varandra (Östlundh, 2012). Studier som svarade mot syftet kvalitetsgranskades utifrån 
granskningsprotokollet framtaget av Hälsohögskolan, Jönköping University, för 
kvantitativa studier (bilaga 2). Detta protokoll användes för att avgöra vilka artiklar 
som skulle inkluderas i resultatet. Granskningsprotokollet består av två delar och 
innehåller 12 kvalitetskriterier. Den första delen består av fyra kriterier där alla var 
tvungna att vara godkända för att artikeln skulle gå vidare i granskningen. För att 
uppnå en hög kvalité önskades även att övriga villkor blev uppfyllda.  De 14 artiklar 
som uppfyllde tio eller mer godkändes och inkluderades i resultatet. De artiklar som 
inte uppnådde tio poäng exkluderades då dessa inte ansågs ha tillräckligt hög kvalitet. 
Samma sökningar gjordes i alla tre databaserna men de flesta studier i MedLine och 
PsycINFO exkluderades eftersom de var dubletter, litteraturöversikter och studier som 
inte svarade mot vårt syfte. En litteratursammanställning av artiklarna gjordes. 
Artiklarnas undersökningsmetod beskrevs samt resultatet av dessa (bilaga 1). 
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Tabell 1. - översikt över sökning i databas CINAHL  

Sökning 
Datum 

Sökord Träffar         Lästa 
titlar  

Lästa 
abstracts 
(dubletter) 

Kvalitets- 
granskade    
 

   Till 
resultat 

1. 151018 Preoperative AND 
Anxiety  

440  
 

   

2.151018 Preoperative AND 
Anxiety AND prevention 

165 165 45 8 8 

3. 151018 Preoperative AND 
Anxiety AND Prevention 
OR Music Therapy 

121 121 23 8 2 

4. 151018 Anxiety AND Effects of 
Music 

145 145 20 5 1 

5. 151018 Preoperative Anxiety 
AND Information 

55 55 15 3 0 

6. 151018 Preoperative AND 
Anxiety AND 
Acupressure 

4 4 4 1 1 

7. 151018 Preoperative AND 
Anxiety AND 
Acupuncture 

11 11 11 4 0 

 
 
Tabell 2. – översikt över sökning i databas MedLine 
 

Sökning 
Datum 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstracts 
(dubletter) 

Kvalitets-
granskade 

Till 
resultat 

1. 151026 Preoperative AND Anxiety  102     

2. 151026 Preoperative AND Anxiety 
AND prevention 

47 47 21 (3) 4 0 

3. 151026 Preoperative AND Anxiety 
AND Prevention OR Music 
Therapy 

36 36 28 (1) 5 0 

4. 151026 Anxiety AND Effects of 
Music 

26 26 14 (2) 5 0 

5. 151026 Preoperative anxiety AND 
Information 

157 157 20 (2) 5 2 

6. 151026 Preoperative AND Anxiety 
AND Acupressure 

1 1 1 1 0 

7. 151026 Preoperative AND Anxiety 
AND Acupuncture 

8 8 8 (1) 4 0 
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Tabell 3. – översikt över sökning i databas PsycInfo 
 

Sökning 
Datum 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstracts 
(dubletter) 

Kvalitets-
granskade 

Till 
resultat 

1. 151028 Preoperative AND 
Anxiety  

20 6    

2. 151028 Preoperative AND 
Anxiety AND 
prevention 

20 20 1 (2) 1 0 

3. 151028 Preoperative AND 
Anxiety AND 
Prevention OR Music 
Therapy 

33 33  11 (7)   

4. 151028 Anxiety AND Effects of 
Music 

178 178 25 (17)   

5.151028 Preoperative anxiety 
AND Information 

37 37 1 (1) 1 0 

6. 151028 Preoperative AND 
Anxiety AND 
Acupressure 

0     

7. 151028 Preoperative AND 
Anxiety AND 
Acupuncture 

3 3  (1)   

 

Dataanalys 

Efter utförd kvalitetsgranskning gjordes en dataanalys med hjälp av Fribergs 
trestegsmodell. Artiklarna lästes noggrant igenom för att förstå innehållet och få ett 
sammanhang. Vidare granskades resultatet i artiklarna mer ingående genom att ta ut 
huvudfynden. Likheter och skillnader i resultatet jämfördes och analyserades. En 
artikelmatris gjordes för att få stöd i analysarbetet, få en översikt samt en 
sammanställning av artiklarnas huvudresultat (Friberg, 2012).  Hela analysarbetet 
hade sin utgångspunkt från examensarbetets syfte. Artiklar som svarade mot syftet 
syntetiserades till tre teman: musik, information och akupunktur/akupressur. 
Artiklarna delades upp efter innehåll mellan författarna och lästes noggrant upprepade 
gånger för att vi skulle bli insatta i innehållet. Noteringar gjordes i samtliga artiklar för 
att belysa vad som var relevant till resultatet. Vidare läste vi varandras artiklar för att 
inte missa något väsentligt och minska risken för feltolkningar. Därefter analyserades 
artiklarnas resultat gemensamt för att hitta omvårdnadsåtgärder som lindrar oro och 
ångest. 
 

Etiska överväganden 

Inför varje vetenskapligt arbete görs etiska överväganden. De ska reflektera över 
forskarens egna tankar och värderingar och hjälpa till att tillämpa etiska principer i 
situationer som inte är förutsägbara. Det etiska övervägandet finns hela vägen från val 
av ämne till genomförande och redovisning av resultat. En studie måste vara till nytta 
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för någon av parterna, antingen de som studeras eller forskarna själva. Det etiska 
dilemmat i en litteraturöversikt är främst att de flesta artiklar som studeras är på 
engelska och om forskaren inte kan språket ordentligt kan missuppfattningar och 
direkta fel redovisas (Kjellström, 2012). 

Helsingforsdeklarationen, som togs fram 1964, utgör grunden till dagens 
forskningsetik. En huvudpunkt i Helsingforsdeklarationen är att alla som deltar har 
gett sitt medgivande. Vid litteraturstudier är det därför viktigt att de studier som 
inkluderas har tillstånd från en etisk kommitté och att deltagarna skriftligen har 
godkänt sin medverkan (Forsberg & Wengström, 2013). 

Det kan inte uteslutas att författarnas förförståelse i ämnet påverkade resultatet då vi 
möter denna patientgrupp dagligen.  

 

Resultat 

Sammanställningen av resultatet är beskrivet utifrån tre åtgärdsområden: preoperativ 
information, musik och akupunktur/akupressur. 
 

Preoperativ patientinformation 

Om patienten erhåller preoperativ information innan operationen minskar den pre-, 
och postoperativa ångesten (Guo, East & Arthur, 2012; Kalogianni et al., 2015). I 
Kalogianni et al. (2015) erhöll interventionsgruppen preoperativ information från en 
sjuksköterska 3-4 dagar innan planerad hjärtoperation. Sjuksköterskan informerade 
om åtgärder för att hantera preoperativ oro och ångest, att djupandas, musikterapi, 
meditera, sova och vila samt vikten av att inte ha ont postoperativt. Patienterna fick 
även en broschyr med information om operationen och den perioperativa processen. 
Broschyren var skriven med ett enkelt språk och visade tydliga bilder i färg. 
Sjuksköterskorna som gav den preoperativa informationen hade fått utbildning inför 
uppdraget (Kalogianni et al., 2015). Kontrollgruppen erhöll preoperativ information 
på ett icke strukturerat sätt från anestesiläkare och kirurg. Övriga frågor besvarades av 
sjuksköterskor på vårdavdelningen endast när patienten undrade över något. I 
interventionsgruppen upplevde 22 % preoperativ oro samt ångest efter interventionen 
och i kontrollgruppen 46 % (Kalogianni et al., 2015). Preoperativ patientinformation 
minskade risken för postoperativa komplikationer (Guo et al., 2012). En studie från 
2005 beskriver motsatsen att preoperativ patientinformation ökade risken för 
preoperativ oro och ångest. Deltagarna i interventionsgruppen hade högre grad av 
ångest pre-, och postoperativt. I interventionsgruppen upplevde 29 % oro samt ångest 
och i kontrollgruppen 22 % (Deyirmenjian, Karam & Salameh, 2006). Hög ålder och 
att vara kvinna var faktorer som ökade risken för oro och ångest (Deyirmenjian et al., 
2006; Gavigan, Cain & Caroll, 2014). I en studie fick interventionsgruppen se en 
informationsvideo några timmar innan kärlingreppet och kontrollgruppen fick 
standardinformation. I interventionsgruppen påvisade 57 % av deltagarna oro och 
ångest efter interventionen och även kontrollgruppen 57 % (Gavigan et al., 2014).  
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Musik 

Att låta patienten lyssna på musik är en av sjuksköterskans möjligheter att minska 
patientens preoperativa oro och ångest och är något som hon kan göra självständigt 
(Ni, Tsai, Lee, Kao & Chen, 2011). Studier har visat att musik hjälpte patienten att 
koppla bort ljud från arbetet som pågick på avdelningen, ljud som många gånger kunde 
vara störande och ångestladdade. De flesta studier är gjorda i ett dagkiurgiskt väntrum 
där inte själva operationen är uttalad (Lee, Chao, Y-H., Yiin, Chiang & Chao, Y-F., 2011; 
Kushnir, J., Friedman, Ehrenfeld & Kushnir, T., 2012; Thompson, Krista & Lewis, 
2014; Cooke, Chaboyer, Schluter & Hiratos, 2005; Lee, Chao,Y-H., Yiin, Hsieh, Dai & 
Chao, Y-F., 2012). En studie är gjord på radiologen där patienten skulle genomgå en 
onkologisk behandling under anestesi. Här upplevde 40 % av patienterna i 
interventionsgruppen att deras ångest hade minskat med 25 % efter att de fått lyssna 
till musik (Chen, Wang, Shih & Wu, 2013). En annan studie undersöker kvinnor som 
ska genomgå kejsarsnitt där 60 % av kvinnorna säger att deras oro minskat till nivåer 
som visade sig statistiskt signifikanta efter interventionen (Kushnir et al. 2012). Lee et 
al. (2011) redovisar en ångetsminskning på 60 % efter interventionen. Lee et al. (2012) 
visade på en 57 % minskning. Liknande siffror finns hos Ni et al. (2011) – 62 % och 
Chen et al. (2013) – 59 %. I Cooke et al.(2005) säger resultatet att en 40 % -ig 
ångestminskning kunde ses hos 65 % av patienterna i interventionsgruppen. 
Thompson et al. (2014) kunde dock inte säga att ångestminskningen berodde på 
musiken utan de patienter som uppvisat högst grad av oro och ångest före 
interventionen var de som fick den största effekten efteråt. Detta gällde även 
kontrollgruppen där de fick samma resultat. Ångestnivåerna minskade med 45 % i 
båda grupperna (a.a.). 
 
Vilken sorts musik som var bäst lämpad för ångestreducering skiljer sig åt mellan olika 
studier. Ett par studier visade att musiken skulle vara instrumental och ha en rytm som 
stämde med normal puls, 60-80 bpm (slag per minut) och inte spelas högre än 50-55 
db (Lee et al, 2011; Lee et al., 2012). Patienten fick välja musik från en förutbestämd 
repertoar som innehöll lokal popmusik eller folkmusik (Kushnir et al., 2011; Lee et al., 
2011; Lee et al., 2012; Ni et al., 2011). Bäst resultat uppnåddes när musiken valdes av 
patienten själv (Lee et al., 2011). Vilken musik som valdes hade ingen betydelse för det 
hade samma effekt, det vill säga ångesten minskade signifikant (Cooke et al. 2005). 
Tiden som patienterna lyssnade på musik varierade mellan 15 och 60 minuter (Chen 
et al., 2013; Cooke et al., 2005; Kushnir et al., 2012; Lee et al., 2011; Lee et al., 2012; 
Ni et al., 2011; Thompson et al. 2014). Före musik interventionerna syntes ingen 
signifikant skillnad mellan musikgrupperna och kontroll- grupperna i skattningen av 
oro och ångest. Musik påverkade även kroppen fysiskt. Den sänkte puls, blodtryck och 
andningsfrekvens genom påverkan av neurotransmittorerna och det autonoma 
nervsystemet (Ni et al., 2011). Detta noterades när puls, blodtryck och 
andningsfrekvens mättes före och efter interventionen. En signifikant minskning i 
vitala parametrar sågs i musikgrupperna (Cooke et al., 2005; Chen et al., 2013; Lee et 
al., 2011; Lee et al., 2012).  Minskning noterades också hos Ni et al. (2011) och Kushnir 
et al. (2012) men här var skillnaden inte signifikant. Det syntes ingen skillnad i 
resultaten beroende på interventionstiden (Chen et al., 2013; Cooke et al., 2005; 
Kushnir et al., 2012; Lee et al., 2011; Lee et al., 2012; Ni et al., 2011; Thompson et al., 
2014).  
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Akupunktur/akupressur 

Akupunktur är en behandling som har sitt ursprung från Kina och som uppkom för 
tusentals år sedan (Acar, Cuvas, Ceyhan & Dikmen, 2013). Akupressur är en 
behandling som använder tryckpunkter på ytan av huden för att stimulera den 
naturliga läkningsprocessen i kroppen (Vallie, Bassampour, Nasrabadi, Pouresmaeil & 
Mehran, 2012). Akupunktur gavs under 20 min preoperativt på patienter som skulle 
opereras för allmän kirurgi (Acar et al., 2013). Efter akupunktur minskade oron och 
ångesten med 15 % i interventionsgruppen. Minskningen av ångest noterades 
omedelbart och kvarstod under hela behandlingstiden. Hos kontrollgruppen noterades 
ingen förändring (a.a.). 
 
Akupressur gavs under 10 minuter på patienter som skulle opereras för elektiv kirurgi 
(Agarwal et al, 2005) eller för abdominell kirurgi (Vallie et al., 2012). Efter akupressur 
noterades en minskning av oro och ångest i interventionsgruppen med 37 % och i 
kontrollgruppen med 13 %. Trettio minuter efter avslutad intervention återgick 
ångestnivåerna till samma nivå som innan akupressuren påbörjades (Agarwal et al., 
2005). I studien av Valliee et al. (2012) minskade oron och ångesten med 35 % efter 
akupressur. Även vitalparametrarna såsom hjärtfrekvens, blodtryck och 
andningsfrekvens minskade signifikant (Valiee et al., 2012).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt är en relevant metod för examensarbete på kandidatnivå. Syftet 
var att öka och fördjupa kunskapen i ämnet där resultaten byggdes upp från ett flertal 
tidigare gjorda studier (Friberg, 2012). Eftersom examensarbetet har en begränsad 
tidsram fanns risk för att relevanta studier inte hittades. En litteraturöversikt har ett 
strukturerat arbetssätt vilket tar bort påverkan av slumpen. Det finns trots allt en risk 
att sökorden har påverkats av författarnas tidigare erfarenheter (Rosén, 2013). 
Eftersom vår erfarenhet inom forskningsarbete är ringa kan det ytterligare ha påverkat 
sökorden och därmed riktningen på resultatet. Kvantitativ ansats valdes för att syftet 
var att beskriva åtgärder och fånga effekten av ångestlindrande åtgärder. De databaser 
som sökningarna gjordes i är de mest relevanta för omvårdnad (Polit & Beck, 2012). 
Validiteten stärktes genom att söka i flera databaser vilket gav ökade möjligheter att 
finna relevanta artiklar (Henricson, 2013). Artikelsökningen begränsades inom ett 
tioårsintervall, från 2005 till idag, detta för att öka trovärdigheten eftersom 
vetenskapligt material ständigt förnyas. Genom att bara använda engelskspråkiga 
artiklar som var granskade av andra forskare stärktes trovärdigheten och 
tillgängligheten (Östlundh, 2012). Sökorden som användes var formade utifrån syftet. 
Sökningarna resulterade i många artiklar som beskrev musikterapi i samband med 
preoperativ ångest. I sökresultatet framkom ytterligare artiklar som beskrev 
information och akupunktur/akupressur som ångestlindrade åtgärder. Sökningen gav 
också artiklar som svarade mot syftet vilka handlade om värme och aromaterapi med 
oljor men dessa hade för låg kvalitet för att inkluderas i resultatet.  Samma sökningar 
gjordes i alla tre databaserna. Titlarna lästes igenom noga och valdes ut efter hur väl 
de svarade mot syftet. Detta kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha valts 
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bort. Artiklar som var litteraturöversikter, beskrev per-, eller postoperativa förlopp, 
involverade barn samt de som inte var tillgängliga via Jönköping University’s bibliotek 
exkluderades. Ytterligare urval gjordes genom noggrann granskning av abstracts för 
att inte missa relevanta artiklar. Initialt genomfördes artikelgranskningen individuellt 
och därefter av övriga i gruppen. Detta för att stärka reliabiliteten i artiklarna 
(Henricsson, 2013).  Eftersom artiklarna som studerats var på engelska fanns en risk 
att feltolkningar gjorts pga. översättningssvårigheter. Denna risk borde ha minskat 
eftersom samtliga i gruppen utförde kvalitetsgranskningen. Kurskamrater och 
handledare vid Hälsohögskolan har granskat studien regelbundet och därmed stärkt 
dess trovärdighet och pålitlighet. Hälsohögskolan i Jönköping har utformat ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll som användes vid artikelgranskningen (bilaga 2). Då 
samtliga artiklar inte visade högsta kvalitet kan trovärdigheten i resultatet ifrågasättas. 
Artiklarna i litteraturöversikten är kontrollerade med hjälp av tidigare nämnt 
kvalitetsprotokoll. Somliga artiklar som handlade om musik saknade uppgifter om 
etiskt godkännande. Författarna har granskat samtliga funna artiklar som svarade mot 
syftet och valt att inkludera dessa trots avsaknad av etiskt godkännande. De ansågs ha 
tillräcklig hög kvalitet för examensarbetet.  De artiklar som inte nådde godkänd nivå 
exkluderades, detta stärker trovärdigheten (Henricson, 2013). Studierna var gjorda i 
olika länder: Turkiet, Indien, Taiwan, Australien, Libanon, USA, England, Grekland, 
Israel och Iran. Att artiklarna kommer från flera länder ökar trovärdigheten genom att 
omfatta en större kontext (Henricsson, 2013). Artiklarnas tillförlitlighet stärktes av att 
de var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter (Östlundh, 2012).  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans åtgärder för att 
lindra patientens oro och ångest inför operation samt effekten av dessa. Huvudfynden 
i resultatet visar tre områden av åtgärder: patientinformation, musik och 
akupunktur/akupressur. Dessa huvudfynd är möjliga för sjuksköterskan att 
genomföra och implementera i den preoperativa vården. Personcentrerad vård passar 
utmärkt i den preoperativa vården där patienten känner oro och har ett stort behov av 
stöd. Att erbjuda olika former av ickefarmakologisk behandling ger patienten möjlighet 
att delta aktivt. 
 
Strukturerad, sjuksköterskeledd patientinformation har visat sig ha god effekt på 
patientens preoperativa oro och ångest. När den muntliga informationen 
kompletterades med skriftlig information hade patienterna tillgång till informationen 
även efter samtalet med sjuksköterskan (Kalogianni et al,. 2015). Detta resultat styrks 
även av Pulkkinen, Junttila & Lindwall (2015) som beskriver att patienten upplever en 
tillfredsställelse av det preoperativa samtalet. Detta gjorde att patienten hade tillgång 
till preoperativ information även i hemmet och möjlighet att läsa när som. Att 
patienten är välinformerad och vet vad som ska hända innebär en ökad trygghet inför 
operationen (Mitchell, 2009). I personcentrerad omvårdnad beskrivs att information 
förbättrar egenvårdsförmågan samt ökar tillfredsställelsen. Information om ingreppet 
ökar personens delaktighet i vården genom att delta aktivt och ställa frågor (Davis-
Boyskins, 2014).  
 Postoperativa komplikationer var också mindre i interventionsgruppen som fått 
preoperativ patientinformation (Kalogianni et al., 2015: Guo et al., 2012). Någon 
minskad vårdtid kunde inte ses i interventionsgruppen som fått sjuksköterskeledd 
patientinformation (Kalogianni et al., 2015). Deyirmenjian et al. (2006) beskriver i sin 
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studie att interventionsgruppen som fått preoperativ patient information hade högre 
grad av pre-, och postoperativ oro. Kontrollgruppen hade inte erhållit någon 
preoperativ information. Här kan patientens kulturella och sociala bakgrund ha 
påverkat resultatet. Det beskrivs inte vid vilken tidpunkt interventionsgruppen erhöll 
informationen. Informationen kan ha getts på en olämplig tidpunkt, då patienten inte 
var mottaglig för information.  Återkommande i studier är att kvinnor och hög ålder 
tenderar till högre grad av preoperativ oro (Devirmenjian et al., 2006: Gavigan et al., 
2013). 
 
Musik har haft en betydande del i helandeprocessen sen tidernas begynnelse. Det 
tidigaste kända beviset för detta är från en kilskrift i Mesopotamien från 4000 f.Kr. 
(Conrad et. Al, 2007). Som ångestdämpning har musik visat sig vara effektivt i ett 
flertal studier. Den kan upplevas upphetsande eller lugnande och hjälper till att sätta 
ord på och beskriva olika känslor (Mandel, Davis & Secic, 2014). Många patienter 
beskriver känslan av ensamhet och isolering som främsta orsak till oro och ångest. 
Musiken hjälper patienten att minska denna känsla. Det är en lätt och billig metod för 
sjuksköterskan att ta till och ger en omedelbar effekt. Det kan tillämpas överallt (a.a.). 
Om patienten ska ta med sig egen musik eller få en lista presenterad för sig alternativt 
få lyssna på befintlig, instrumental musik är inte helt klarlagt. Studier har visat att 
igenkänningsfaktorn i musiken bidrar till att minska ångest (Avis, Philips, Williams, 
2015). I de fall patienterna fick välja musik från befintliga listor fanns risken att ingen 
musikstil passade patientens smak. Resultaten i studierna talade inte om vilken musik 
patienterna valde, bara de alternativ som fanns. Det hade varit spännande att veta 
vilken sorts musik som minskade oron och ångesten bäst. Tiden för 
musikinterventionen varierade i varje studie.  Resultaten säger ingenting om hur länge 
interventionen bör pågå för att ha effekt. Räcker det att lyssna på musik den stunden 
det tar för patienten att åka från avdelningen till operation? Det är svårt att få en exakt 
bedömning av känslor då personen som svarar kanske är stressad av tiden hon har på 
sig. Patienten kanske inte förstår frågeformuläret helt och fullt eller svarar som hon 
tror att det förväntas av henne. Det kan inte uteslutas att patienterna skattar sin oro 
och ångest lägre andra gången för att de tycker att de borde känna mindre oro efter 
interventionen. Studierna talar inte alltid om vilken sorts operation patienten ska 
genomgå utan de är gjorda på patienter som vistas i det dagkirurgiska väntrummet. 
Det verkar inte spela så stor roll vad patienten ska genomgå för sorts kirurgi, det är 
situationen som sådan som skapar oro och ångest.  Musiken underlättar för 
sjuksköterskan att hjälpa patienten att övervinna sina farhågor på grund av att hon 
upplever en generellt ökad tillfredsställelse av musiken (Mandel, Davis & Secic, 2014). 
Att erbjuda patienterna musik i väntrummet är ett enkelt och billigt sätt att dämpa 
oron och ångesten inför operation. I personcentrerad omvårdnad handlar det om att 
involvera personen och därmed öka delaktigheten i vården (Davis-Boyskins, 2014). 
Patienten kan själv välja musik och uppmuntras att ha med sig egen musik hemifrån.  
 
Resultatet visade på att både akupunktur och akupressur hade god effekt för att minska 
oron och ångesten inför operation (Acar et al., 2012; Agarwal et al., 2005; Valiee et al., 
2012). Även när placeboakupressur gavs minskade ångestnivåerna (Agarwal et al., 
2005; Valiee et al., 2012). Detta kan tänkas bero på att de fick uppmärksamhet, inte 
behövde vara själva eller att massagemetoden i sig hade en lugnande effekt.  
Resultatet visade att effekten av akupressur inte kvarstod 30 minuter efter avslutad 
intervention (Agarwal et al, 2005). Detta styrks i en studie gjord av Fassoulaki, 
Paraskeva, Patris, Pourgiezi och Kostopanagiotou (2003) som beskriver att effekten av 
akupressur inte var bibehållen 3 min efter avslutad behandling. Detta medför att 
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akupressuren behöver göras under tiden som leder fram till operationen för att 
effekten ska kvarstå till anestesins början. Eftersom en person måste avsättas för att 
sitta och utföra detta blir det resurskrävande och kan vara svårt att genomföra samt att 
det är mycket som ska hända precis innan operationen runt patienten. Att erbjuda 
akupunktur kan då vara ett alternativ eftersom att nålarna sätts dit och sedan behövs 
det ingen personal tills dess att nålarna skall tas bort (Acar et al., 2012). Resultatet 
påvisade också en minskning av värdena på vitala parametrar såsom andningsfrekvens 
och systoliskt blodtryck i både interventionsgrupp och kontrollgrupp. Däremot syntes 
ingen förändring på hjärtfrekvens och diastoliskt blodtryck i kontrollgruppen (Valiee, 
2012). Denna minskning borde dock inte ha någon större klinisk betydelse. 
Padmabhan, Hildreth och Laws (2005) menar att förändringar av vitala parametrar 
såsom hjärtfrekvens och andningsfrekvens, har ett svagt samband med de mentala 
symtomen på akut oro och ångest inför operation. I personcentrerad vård beskrivs att 
patienten har en aktiv roll i vården. Samarbetet mellan vårdpersonal och patient har 
positiva effekter gällande behandlingsplaner och hälsoresultat. Det leder till ökad 
tillfredsställelse hos patienten (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink… & 
Stibrant-Sunnerhagen, 2011). Vid akupunktur/akupressur kan patienten få en ökad 
aktiv roll genom att själv kunna utföra delar av behandlingen såsom att själv trycka på 
anvisade punkter. 
 

Slutsatser 

Att drabbas av en sjukdom som kräver operation kan för många upplevas väldigt 
skrämmande och ångestfyllt. Sjuksköterskan kan med olika åtgärder lindra patientens 
preoperativa oro och ångest.  Alla funna åtgärder är kostnadseffektiva och möjliga att 
implementera i vården. Genom att förebygga oro och ångest inför operation kan man 
minska lidandet för patienten, minska användandet av preoperativ sedering och 
minska postoperativ analgetikaförbrukning vilket leder till kortare sjukhusvistelser. 
 
Vidare forskning 

Då litteraturöversikten visar att sjuksköterskan med relativt enkla medel kan lindra 
patientens preoperativa oro och ångest skulle vidare forskning kunna fokusera på 
dessa omvårdnadsåtgärder implementerade i svensk sjukvård. 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskan har flera möjligheter att på ett icke 
farmakologiskt sätt minska preoperativ oro och ångest hos patienten. Ett antal 
omvårdnadsåtgärder har identifierats och vissa är enklare att implementera i vården 
medan andra kräver större resurser. Musik är den åtgärd som är mest utforskad. Även 
om preoperativ patientinformation och behandling med akupunktur/akupressur inför 
operation inte är lika utforskat finns det ändå möjlighet att tillgå dessa som en del i 
omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver dock ytterligare utbildning och kunskap inom 
dessa områden för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad till patienten inför 
operation.  
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Artikelmatris med kvalitetsbedömning        Bilaga 1 
 

Författare/År 
 
Land 

Titel Syfte Forskningsmetod/ 
Forskningsdesign/ 
Urval/Mätmetod 

Intervention Huvudresultat Kvalitet 
Max 12 
poäng 

Acar, H. V., Cuvas, Ö., 
Ceyhan, A., Dikmen, B. 
/2013 
 
Turkiet 

Acupuncture on 
Yingtang Point 
Decreases 
Preoperative 
Anxiety 

Undersöka 
effekten av 
akupunktur för 
att minska 
preoperativ 
ångest. 

Randomiserad kontrollerad 
studie 
52 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 

Ångestnivåerna skattades 
före och efter 
interventionen. 
Akupunkturen gavs under 
20 min. 

Akupunktur minskade 
patientens preoperativa ångest 
signifikant. Däremot syntes 
ingen påverkan på patientens 
långvariga ångest tillstånd. 

10/12 

Agarwal, A., Ranjan, R., 
Dhiraaj, S., Lakra, A., 
Kumar, M., Singh, U. 
/2005 
 
Indien 

Acupressure for 
prevention of 
preoperative 
anxiety: a 
prospective, 
randomised, 
placebo 
controlled study 

Undersöka 
effekten av 
akupressur på 
ångest inför 
kirurgi. 

Randomiserad, 
kontrollerad studie 
 
76 patienter var 
inkluderade i studien 
 
VAS som mätinstrument 

Akupressur gavs under 10 
min. Sedan fick 
patienterna vila ytterligare 
30 min. 
Ångestnivåerna skattades 
före och efter 
interventionen, samt efter 
30 min vila. 
 
 

Akupressur minskade 
preoperativ ångest signifikant. 
Dock hade ångestnivåerna 
återgått till ursprunglig nivå 
20 min efter avslutad 
akupressur. 

10/12 

Chen. L-C., Wang, T-F., 
Shih, Y-N., Wu, L-J. 
/2013 
 
Taiwan 

Fifteen-minute 
music 
intervention 
reduces pre-
radiotherapy 
anxiety in 
oncology patients 

Undersöka 
musikens 
betydelse hos 
cancerpatienter 
som ska genomgå 
strålbehandling. 

Kvasi-experimentell studie, 
en interventionsgrupp och 
en kontrollgrupp 
 
200 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 

Ångestnivån och vitala 
parametrar som puls och 
blodtryck mättes före och 
efter interventionen 
Patienterna fick välja 
mellan Kinesisk popmusik 
eller Taiwanesiska 
ballader att lyssna på med 
hjälp av en lånad Cd 
spelare.  Interventionen 
varade i 20 minuter sen 
mättes ångestnivå och 
vitala parametrar igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En klar, statistiskt signifikant 
skillnad i minskad ångestnivå i 
musikgruppen. 

11/12 



                                                                                                   

 
 

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

The effect of 
music on 
preoperative 
anxiety in day 
surgery 

Undersöka 
huruvida musik 
dämpar ångest 
hos den 
dagkirurgiska 
patienten jämfört 
med de som får 
behandling enligt 
rutin.  

Randomiserad kontrollerad 
studie, en 
interventionsgrupp, en 
kontrollgrupp och en 
placebogrupp 
 
180 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 

Ångestnivå skattades före 
och efter interventionen. 
Interventionsgruppen 
hade egenvald musik i 
sina hörlurar  
 
Placebogruppen fick också 
hörlurar fast ingen musik. 
Interventionen varade i 
30 minuter. 

En statistisk, signifikant 
skillnad mellan interventions 
och kontrollgrupp där 
ångesten minskade i 
interventionsgruppen. 
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Deyirmenjian, M., Karam, 
N., Salameh, P. 
/2005 
 
Libanon 

Preoperative 
patient education 
for open-heart 
patients: A source 
of anxiety? 

Undersöka om 
preoperative 
patientutbildning 
kan påverka 
patientens ångest 
samt 
återhämtning vid 
operation. 

Kvasi-experimentell studie 
 
110 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 

Interventionsgruppen 
erhöll muntlig preoperativ 
information, visade runt 
på avdelningen samt fick 
möjlighet att ställa frågor. 

Patienterna i 
interventionsgruppen hade 
signifikant högre grad av 
ångest pre, - och postoperativt. 

10/12 

Gavigan, A., Cain, C., 
Caroll, D. 
/2014 
 
USA 

Effects of 
Informational 
Sessions on 
Anxiety 
Precardiovascular 
Procedure 

Om 
videoinformation 
minskar ångest 
inför operation 
jämfört med 
information given 
enligt standard. 

Kvasi-experimentell studie 
 
185 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 

Interventionsgruppen fick 
se en DVD-film som 
detaljerat beskrev den 
planerade operationens 
tillvägagångssätt, visade 
bilder på de olika rummen 
som patienten skulle 
vistas i samt ljud som 
patienten kunde få höra i 
samband med 
operationen. 

Ingen signifikant skillnad 
mellan interventions, - och 
kontrollgrupp. 

10/12 

Guo P., East, L., Arthur, 
Antony. /2012 
 
England 
 
 

A preoperative 
education 
intervention to 
reduce anxiety 
and improve 
recovery among 
Chinese cardiac 
patients: A 
randomized 
controlled trial 

Undersöka om 
preoperativ 
patientutbildning 
för patienter som 
ska genomgå 
hjärtkirurgi kan 
minska ångest. 

Randomiserad kontrollerad 
studie 
 
135 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 

Patienterna i 
interventionsgruppen 
erhöll en 
informationsbroschyr 
”Din hjärtoperation” samt 
15-20 min muntliga 
information. 

En signifikant lägre grad av 
ångest visade patienterna i 
interventionsgruppen. 

11/12 



                                                                                                   

 
 

Kalogianni, A.,Almpani, 
P., Vastardis, l., 
Baltopoulos, G., Charitos, 
C, Brokalaki, H. 
/2015 
 
Grekland 

Can nurse-led 
preoperative 
education reduce 
anxiety and 
postoperative 
complications of 
patients 
undergoing 
cardiac surgery? 

Undersöka om 
preoperative 
utbildning ledd av 
sjuksköterskor 
kan lindra ångest 
inför operation 
samt påverka det 
postoperativa 
vårdförloppet. 

Randomiserad kontrollerad 
studie 
 
395 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 

Interventionsgruppen 
erhöll preoperativ 
utbildning av en 
sjuksköterska 3-4 dagar 
innan operationen samt 
en informationsbroschyr 
om operationen och den 
perioperativa processen.  

Preoperativ utbildning ledd av 
sjuksköterskor lindrar ångest 
inför operation men påverkade 
inte vårdtiden postoperativt.  

12/12 

Kushnir, J., Friedman, A., 
Ehrenfeld, M., Kushnir, T. 
/2012 
 
 
Israel 
 
 
 

Coping with 
Preoperative 
Anxiety in 
Cesarean Section: 
Physiological, 
Cognitive, and 
Emotional Effects 
of Listening to 
Favorite Music. 

Undersöka 
effekten på 
upplevelsen av att 
lyssna på musik 
innan kejsarsnitt. 

Randomiserad kontrollerad 
studie, en experimentgrupp 
och en kontrollgrupp 
 
60 patienter var 
inkluderade i studien 
 
STAI som mätinstrument 
 
 

Vitala parametrar samt 
skattning av ångest mättes 
före och efter 
interventionen. Kvinnorna 
fick välja från tre olika 
listor vilken musik de ville 
lyssna på i lånad CD 
spelare. Interventionen 
varade i 40 minuter. 

En statistiskt signifikant 
minskning av ångest fanns i 
musikgruppen. Det visade 
ingen signifikant skillnad i 
värdena hos de vitala 
parametrarna. 

10/12 

Lee, K-C., Chao, Y-H., 
Yiin, P-Y, Chao, Y-F. 
/2011 
 
Taiwan 

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

Undersöka 
skillnaden i olika 
sätt att lyssna på 
musik i syfte att 
minska den 
preoperativa 
ångesten. 

Randomiserad kontrollerad 
studie, en 
interventionsgrupp med 
hörlurar, en kontrollgrupp 
och en grupp som fick 
lyssna på musik ur 
högtalare 
 
167 patienter var 
inkluderade i studien 
 
VAS som mätinstrument 
 

Skattning av ångest och 
mätning av puls gjordes 
före och efter 
interventionen. 
En tio-i-topp lista med 
lugnande musik spelades 
för interventionsgruppen 
under hela tiden 
patienterna väntade på 
operation.  

Det spelar ingen roll hur 
patienten lyssnar på musik, det 
är musiken i sig som sänker 
ångesten. En statistisk, 
signifikant skillnad i 
minskning av ångest jämfört 
med kontrollgruppen. 

10/12  

Lee, K-C., Chao, Y-H., 
Yiin, J-J., Hsieh, H-Y., 
Dai, W-J., Chao, Y- F 
/2012 
 
Taiwan 

Evidence That 
Music Listening 
Reduces 
Preoperative 
Patient´s Anxiety 
 

Undersöka 
musikens 
betydelse på 
preoperative 
ångest i 
väntrummet. 

Randomiserad studie. En 
musikgrupp, en 
kontrollgrupp 
 
140 patienter var 
inkluderade i studien 
 

Mätning av ångest och 
vitala parametrar före och 
efter intervention. 
Interventionsgruppen fick 
lyssna på lugn musik 
under 10 min med en 
bestämd volym. 

Musikgruppen hade en 
statistiskt signifikant 
minskning av ångest.  

10/12 
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VAS som mätinstrument 
Ni, C-H., Tsai, W-H., Lee, 
L-M., Kao, C-C., Chen Y-
C. / 2011. 
 
Taiwan 

Minimising 
preoperative 
anxiety with 
music for day 
surgery patients – 
a randomised 
clinical trial. 

Undersöka 
musikens effekt 
på ångest och 
vitala parametrar 
hos den 
dagkirurgiska 
patienten. 

Randomiserad kontrollerad 
studie, en 
interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp 
 
174 patienter var 
inkluderade i studien. 
 
STAI som mätinstrument 

Ångestnivån, puls, 
blodtryck och saturation 
mättes före och efter 
interventionen.  
Patienterna i 
musikgruppen lyssnade 
till lugn, instrumental 
musik i 15-30 minuter.  

En statistiskt signifikant 
sänkning av ångest i 
musikgruppen. Inge 
signifikant skillnad i 
fysiologiska värden kunde 
påvisas. 

11/12 

       
Thompson, M., Moe, K., 
Lewis, P. / 2014 
 
USA 

The Effects of 
Music on 
Diminishing 
Anxiety Among 
Preoperative 
Patients. 

Undersöka 
minskning av 
ångest hos den 
preoperative 
patienten. 

Kvasi-experimentell studie, 
en interventionsgrupp och 
en kontrollgrupp. 
 
137 patienter var  
inkluderade i studien. 
 
VAS som mätinstrument 

Ångestskattning gjordes 
före och efter 
interventionen.  
Patienterna i 
musikgruppen fick lyssna 
på valfri musik. 
Interventionen varade 
mellan 30 och 60 minuter. 

En liten signifikant skillnad 
visade sig hos de som fått 
lyssna på musik. Störst 
skillnad visade sig hos dem 
med uttalad preoperativ 
ångest, där sänkte musiken 
ångesten mest. 

10/12  

Valiee, S., Bassampour, 
S.S., Nasrabadi, A. N., 
Pouresmaeil, Z., Mehran, 
A. /2012 
 
Iran 

Effect of 
Acupressure on 
Preoperative 
Anxiety: A 
Clinical Trial. 

Undersöka 
effekten av 
akupressur för att 
minska 
preoperativ 
ångest inför 
bukkirurgi. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
 
70 patienter var 
inkluderade i studien. 
 
VAS som mätinstrument 

Akupressur gavs under 10 
min. 
Ångestnivåerna skattades 
och andningsfrekvens, 
hjärtfrekvens och 
blodtryck noterades. 

I båda grupperna sänktes 
ångestnivåerna efter 
interventionen. Dock visade 
det ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen.  

10/12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

           

 



                                                                                                   

 
 

                                                 Bilaga 2 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på någon 
av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys? Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?  Ja          Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/ Ja   Nej 
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen? 
  Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
      
            Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
    Ja   Nej  

 
 
 
 
 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 



                                                                                                   

 
 

Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
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