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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Kranskärlsröntgen eller perkutan koronar intervention är en av de mest avancerade 

diagnostiska och interventionella verktyg som har förbättrat livet för miljontals patienter med 

hjärt- och kärlsjukdom. Ingreppet är dock kopplat till en viss mängd komplikationer eller 

oönskade biverkningar. Trots att det är låg risk för dödlighet finns det betydande problematik 

kring psykologiska besvär både inför, under och efter ingreppen. Icke-farmalogiska 

interventioner som kan minska psykiskt lidande för patienter som genomgår Kranskärlsröntgen 

eller PCI är en viktig del i sjuksköterskans arbete.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva interventioner för patientinformation med syfte att minska ångest 

hos patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen eller perkutan koronar intervention. 

 

Metod: En litteraturstudie, där artikelsökningar utfördes i databaserna PubMed, CINAHL, samt 

genom manuella sökningar från Google Scholar. Femton empiriska originalartiklar inkluderades. 

Dessa granskades och analyseras genom en integrerad analys. 

 

Resultat: Videobaserade informationsinterventioner visade sig vara effektiva för att minska 

ångestnivån i samband med kranskärlsröntgen eller perkutan koronar intervention i sex av 

studierna.  Det fanns sju studier som använde multimodal utbildningsintervention och de 

minskade patientens ångestnivå före proceduren kranskärlsröntgen eller perkutan koronar 

intervention. Även erfarenhetsutbyte interventioner har visat statistisk signifikant skillnad på att 

minska ångest hos patienterna före proceduren. 

 

Slutsats: Litteraturöversikten visade att videobaserad och multimodal information och per-leed 

undervisning användes som interventioner för patientinformation med syfte att minska ångest hos 

patienter som genomgick kranskärlsröntgen och PCI. Vidare ger litteraturöversikten stöd för att 

användningen av interventioner för patientinformation i form av videobaserad information, stödd 

av broschyrer och muntlig diskussion med sjuksköterskeledda inlärningstillfällen har en 

betydande minskning av ångestnivån innan kranskärlsröntgen eller PCI procedurer.  

 

 

Nyckelord: Kranskärlsröntgen, information, Perkutan koronar intervention, Videobaserad 

information, Ångest 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 
 

Background: Coronary angiography or percutaneous coronary intervention is one of the most 

advanced diagnostic and interventional tools that has improved the lives of millions of 

cardiovascular patients. However, the procedure is linked to a certain amount of complications or 

unwanted side effects. Even though there is a low risk of mortality due to the procedure, there are 

significant problems regarding psychological distress both before, during and after the 

intervention. Non-pharmacological interventions that can reduce this psychological distress for 

patients undergoing angiography or percutaneous coronary intervention are an important part of 

the nurse's duty. 

Aim: The aim was to describe interventions for patient information with the aim of reducing 

anxiety in patients undergoing coronary angiography or percutaneous coronary intervention. 

Method: Three databases were chosen based on research by relevant scientific evidence 

identified during the pilot search test. PUBMED, CINAHL and Google Scholar are the databases 

used in the literature search. The selection resulted in a total of 15 articles on which this literature 

review is based. 

Result: Video-based information interventions were found to be effective in reducing anxiety 

levels associated with coronary angiography or percutaneous coronary intervention in six of the 

studies. There were seven studies that used multimodal educational intervention for patients who 

underwent coronary angiography or percutaneous coronary intervention, which have shown a 

reduction in the anxiety level of patients prior to the procedure. Also, experience exchange 

interventions have shown statistically significant difference in reducing anxiety in patients prior 

to the procedure. 

Conclusion: This literature review showed that video-based and multimodal information and per-

leed instruction were used as interventions for patient information with the aim of reducing 

anxiety in patients who underwent coronary angiography and PCI. Furthermore, the literature 

review supports that the use of interventions for patient information in the form of video-based, 

supported by brochures and discussion with nurse-led learning opportunities has a significant 

reduction in anxiety levels before coronary angiography or PCI procedures. 

Key words: Anxiety, Coronary angiography, Peer-centered information, Percutaneous Coronary 

Intervention, Video-based information 
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INLEDNING 
 

Antalet patienter som genomgår hjärtkateterisering har ökat de senaste decennierna och förväntas 

öka mer i framtiden. Det finns nu inga icke-farmakologiska strategier för att minska ångestnivån 

hos patienter innan dessa procedurer. I takt med att patientgruppen ökar, ökar också behovet av 

information. För att möta ett ökande behov av patientinformation inför hjärtkateterisering krävs 

evidensbaserade informations metoder i hälso- och sjukvården. Därför har sjuksköterskan en 

viktig roll i att utveckla och testa informations mediet som underlättar för att förstå informationen 

bättre för patienter som besväras av ångest innan hjärt invasiva procedurer. Detta arbete har fokus 

på att beskriva interventioner av patientinformation för att minska ångest hos patienter före en 

kranskärlsröntgen eller perkutan koronar intervention (PCI).  

 

BAKGRUND 
 

Epidemiologi  
 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till dödlighet i världen. År 2015 beräknades 

antalet människor som dog av hjärt- och kärlsjukdomar världen över till 17,7 miljoner vilket 

motsvarar 30 procent av alla globala dödsfall (Santulli, 2013). Av det totala antalet dödsfall var 

7,4 miljoner på grund av koronar hjärtsjukdom och 6,7 miljoner berodde på stroke. År 2020 

beräknas det att koronar hjärtsjukdom kommer ansvara för totalt 11,1 miljoner dödsfall globalt 

(WHO, 2019). Ateroskleros är orsaken till den patologiska manifestationen av koronar 

hjärtsjukdom som långsamt fortskrider från ung ålder. Antalet personer med koronar 

hjärtsjukdom förväntas öka ytterligare även om framstegen i att förebygga och bota sjukdomen 

utvecklas fort (Mather & Loncar, 2006).  

 

I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar de vanligaste sjukdomarna och var tionde person lider av 

det. Det är beräknat att ca 200,000 lever med kärlkramps problematik samt att ca 26,000 

människor vårdas på grund av hjärtinfarkt. Dessutom drabbas ungefär 10,000 människor per år av 

hjärtstillestånd i Sverige på grund av kranskärlsjukdom (Erlinge, 2010). Bara år 2015 utfördes ca 

40 000 kranskärlsröntgen i Sverige, ca 21 procent gjordes i stabila angina-utredning, 14 procent 

instabil angina, 23 procent för instabil kranskärlssjukdom (non-STEMI), 13 procent för Akut ST-

höjningsinfarkt (STEMI) och 15 procent för svikt, arytmi eller klaff - utredning (Dworeck, 2019). 

Symtom 
 

Enligt Persson och Stagmo (2017) är den klassiska beskrivningen av symtom vid kranskärls-

sjukdom substernala brösttryck med strålning till den mediala delen av den vänstra armen eller 

vänster käke. I fallet med angina, är det en gradvis insättande effekt och måste pågå i minst 5 

minuter. Det sprids och är svåra att lokalisera en del av bröstet, snarare brukar patienter oftast 

placera en näve på bröstet för att beskriva känslor av klämma och täthet med angina. När 

personen utvecklar ett akut koronarsyndrom kan alla de ovan nämnda symtom förekomma vid 

vila och smärtan blir allt vanligare, svår och varar längre. De första symtomen på NSTEMI och 

STEMI börjar vanligtvis dagar till veckor före händelsen som är en djup, substernal, visceral 

smärta som ofta strålar ut i ryggen, käken, vänstra axlar eller alla dessa områden (Erlinge, 2010). 

Vid symtom som kan bero på hjärtinfarkt är en diagnos med hjälp av EKG och blodprover av stor 

vikt. Vid ST-höjningar på EKG ska reperfusionsbehandling startas så snabbt som möjligt (Ibanez 

o.a., 2018).  
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Vanliga symtom vid hjärtinfarkt är central bröstsmärta, ofta med utstrålning i käkar, armar eller 

rygg. Det är också vanligt med andfåddhet, yrsel, illamående och ångest. Ungefär hälften av 

personerna som drabbas av hjärtinfarkt har månaden innan känt av symtom som bröstsmärta eller 

trötthet, för övriga kommer hjärtinfarkten utan tidigare förvarning (Held, 2018).  

Invasiva procedurer 
 

Hjärtkateterisering är en av interventionerna som används mest idag, där funktionen av hjärtat 

bedöms genom en invasiv avbildning. Avbildningen används för att utvärdera närvaron av 

kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, aortasjukdom eller för att fastställa hjärtmuskelfunktion samt 

avgöra behovet av ytterligare behandling genom en interventions procedur för att öppna 

förträngda kranskärl (Glowny & Resnic, 2012). En kranskärlsröntgen är en procedur där kontrast 

injiceras genom en kateter och röntgenfilmer skapas när kontrastvätskan rör sig genom hjärtats 

kamrar, klaffar och huvudkärlen för att identifiera platsen för förträngningen eller blockeringen i 

kranskärl (Chrzanowiski, 1984). En perkutan koronar-intervention (PCI)  

startar på samma sätt som en kranskärlsröntgen och utförs när det krävs behandling i kranskärlen. 

När katetern är på plats kan olika procedurer äga rum exempelvis ballongangioplastik, 

stentplacering eller rotablator för att öppna kärlen (Erlinge, 2010). 

 

Kranskärlsröntgen och PCI är en av de mest avancerade diagnostiska och interventionella verktyg 

som har förbättrat livet för miljontals patienter med hjärt-kärlsjukdom. För att en patient skall 

genomgå kranskärlsröntgen eller PCI måste vissa kriterier i ett protokoll uppfyllas här skiljs akuta 

från elektiva procedurer. Drygt 50 procent av angiografierna i Sverige utförs vid icke akut 

utredning med möjlighet för att övergå till PCI. Då utreds bland annat patienter med angina 

liknande symptom, arytmier eller hjärtsvikt som misstänks ha ischemisk genes, samt preoperativ 

utredning inför aorta- och/eller klaffkirurgi (Törnerud, 2019).  

 

Ångest  
 

Ångest kan definieras som ett känslomässigt tillstånd där individuella erfarenheter känns som oro 

vilket är ett svar på en upplevd eller ett verkligt hot. Detta känslomässiga tillstånd aktiverar det 

autonoma nervsystemet som utlöser olika typer av fysiska symptom exempelvis takykardi och 

bröstsmärtor (Nekouei, Yousefy, Manshaee, & Nikneshan, 2011). Dessutom finns ett samband av 

ett minskat immunsvar och förändringar i kardiovaskulär funktion när patienten upplever intensiv 

ångest. Denna association leder till försämring av patientens kranskärlstillstånd på grund av den 

försämrade hjärtfrekvensen, endoteldysfunktion eller vaskulär inflammationen (Munk, o.a., 

2012). Rädsla och ångest är vanliga livsfenomen nästan för alla. Däremot skillnaden mellan den 

vanliga typen av ångestproblem med patologiska ångest är att det inte är överdriven, ihållande, 

och i samband med funktionsnedsättningar i sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga avseenden i 

livet (Ottosson & Ottosson, 2007).  

 

Det finns bevis i tidigare studier som visar att patienter upplevde en hög nivå av ångest under 

pågående kliniska eller kirurgiska ingrepp som kranskärlsröntgen (Buzatto & Zanei, 2010). I en 

av de tidigare studierna som fokuserade på patientens ångest före angiografi framkommer det att 

mer än 82 procent av patienterna som genomgick kranskärlsröntgen upplevde rädsla och ångest 

inför undersökningen och dess resultat om sjukdomen (Heikkila, paunonen, Laippala, & 

Virtanen, 1998). Preoperativ ångest är ett av de äldsta kända problemområdena inom hälso- och 

sjukvård. Det kan bero på obehagskänslor kopplat till sin sjukdom, sjukhusvistelsen, anestesi 

eller ovisshet (Maranets & Kain, 1999).  

 



3 

 

 

En studie visade koppling mellan preoperativ ångest och smärtproblematik med behovet av att 

göra ingreppet under anestesi (Kil, Kim, Chung, Kim, Seo & Hong, 2012). En annan studie såg 

att patienter med hög stress och ångestnivå inför hjärtkateterisering var i behov av ett ökat intag 

av lugnande både före och under ingreppet, samt längre sjukhusvistelse (Mott, 1999). Mccaffrey 

och Taylor (2005) påpekar i sin studie att sjuksköterskor bör spela en viktig roll för att hjälpa 

patienter att hantera sin stress och ångest genom att ge individanpassad information. De menar att 

detta kan leda till en bättre upplevelse för patienten och färre komplikationer. Enligt en studie av 

Ghetti (2013) med fokus på andra icke-farmakologiska interventioner såsom musik, massage, 

avslappning, akupressur och olika typer av utbildning visade inte någon stark association på 

effekten i minskningen av ångestnivån hos de patienter som genomgick koronarangiografi. 

 

Personcentrerad vård 

 

Även om vikten av patientinformation erkänns i flera olika studier förklarade Mckinley o.a. 

(2009) att de faktorer som påverkar sjuksköterskans kunskapsförmedling beror på organisatoriska 

faktorer, begränsad pedagogisk kompetens och osäkerhet för att utföra uppgifterna. Dessutom har 

sjuksköterskans pedagogiska betydelse och praxis ändrat fokus från den traditionella metoden till 

ett personcentrerat förhållningssätt (Carlström, Kvarnström, & Sandberg, 2013). McMillan o.a. 

(2013) belyser att ett personcentrerat förhållningssätt som fokuserar på holistisk-, empowerment-, 

respektfull- och individanpassad vård har visat sig ha stärkande inverkan för patienter med 

kroniska sjukdomar.  

 

Personcentrerad vård är en medveten inställning att ha som vårdpersonal för att kunna identifiera 

en persons vilja, resurser och motivet genom att lyssna på hennes/hans berättelse. Det är också 

det professionella lyssnandet av patienten som leder att bygga en stark relation mellan personen 

som berättar sina livsberättelser och vårdaren. Då kan patienten berätta fritt och associationsrikt 

vid öppna frågor och på så sätt kan vårdaren ha en djupare förståelse av personens behov och 

också skapa möjligheter att använda de resurser som finns hos personen och uppfylla patientens 

strävan på ett bra sätt (Ekman, o.a., 2011). Nästa steg i personcentrerad vård handlar om att skapa 

partnerskap genom gemensam förståelse och respekt under processen (Ekman o.a., 2011). Det 

gör att patienten känner sig delaktig i sin vård, det kan också inkludera familjer och närstående. 

Det är ett grundläggande redskap för att kunna dela information och samtala samt för att kunna ta 

del av hälsoplanen utifrån patienten egna sjukdomserfarenheter och sjukdomstecken. Den sista 

delen är dokumentation i personcentrerad vård. Det är ett sätt att följa upp den personlig 

hälsoplanen och överenskommelsen mellan personen och vårdaren vilken ska journalföras för att 

kunna återspegla personens helhetsbild och kunna utvärdera framsteget (Schellinger, Anderson, 

Frazer, & Cain, 2018). Enligt Whitehead (2008) är den viktigaste komponenten i modellen för 

personcentrerad vård samspelet mellan patienten och vårdgivaren. Ett aktivt partnerskap mellan 

patienten och sjuksköterskan underlättar för att tillsammans kunna formulera omvårdnadsmålen. 

Det betyder att möjlighet ges för patientens aktiva deltagande i beslutsfattande processer och 

spelar en avgörande roll som partner för att främja den egna hälsan vilket kan vara en utmanande 

faktor i sjuksköterskans pedagogiska roll (Whitehead, 2008). Personcentrerad vård föreslås vara 

mer effektiv och mer kostnadseffektiv än sedvanlig vård för personer under 65 år (Pirhonen, o.a., 

2019). Ebrahimi, Patel, Wijk, Ekman, & Olaya-Contreras ( 2020) lyfter fram att interpersonellt 

och inter-professionellt lagarbete med fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder kan 

främja personcentrerad vård för äldre människor och deras anhöriga.  
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Patientutbildning och information  
 

Larsen (2010) menar att varför vi beter oss på ett eller annat sätt beror på vad som händer inom 

kroppen i form av biologiska processer, behov, konflikter och tankar till de kontinuerliga 

förändringarna i de yttre miljö. Eide och Eide (2009) påpekar att om patienten inte har fått 

tillräcklig information om sin sjukdom, behandling eller procedurer kan det skapa otrygghet och 

förvirring. Dessutom kan det vara en källa till ångest och osäkerhet. De betonar att vårdgivaren 

ska ta ansvar i att informera och undervisa på ett klart och tydligt sätt till patienten för att kunna 

skapa en trygg och kontrollerat upplevelse runt sin behandling och procedurer. Enligt 

International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan ansvaret att tillhandahålla en korrekt, 

tillräcklig och aktuell information på lämpligt sätt för att säkerställa patientomvårdnad samt 

medicinsk behandling (ICN, 2020).  

 

För att kunna fånga upp oron hos patienten som har problem med hjärtat och för att kunna hjälpa 

patienten att komma till ro har sjuksköterskan betydelse i att ge fortlöpande information angående 

tillstånd och planerade åtgärder till patienten och dennes anhörig (Schlyter, Andersson, & 

Fridlund, 2014). Enligt Koutsopoulou, Papathanassoglou, Katapodi och Patiraki (2010) är 

sjuksköterskan den viktigaste källan till information för patienten under diagnos, behandlings- 

och återhämtningsperioder. De menar att sjuksköterskor bör vara särskilt utbildade och beredda 

på att erbjuda praktisk och aktuell information. Dessutom bör sjuksköterskor utveckla en 

interpersonell kommunikationsförmåga för att förstå eventuella hinder för kommunikation och på 

lämpligt sätt ingripa för att öka informationen för patienten. 

 

Att anpassa informationen för den enskilda individen är avgörande för att patient ska ta till sig 

information enligt Socialstyrelsen (2020). Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens ålder, 

mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och individuella förutsättningar för att kunna tillämpa 

rätt kommunikationsmedel (Socialstyrelsen, 2020). Enligt Fredman, Cosby, Boyko, Hatton-Bauer 

och Turnbill (2011) är effektiva informationsstrategier för patientutbildning datorer, ljudband, 

videoband, tillhandahållande av skriftligt material, verbal instruktion och demonstration. De 

påpekar vikten av att använda olika pedagogiska strategier i kombination för att öka kunskapen, 

vilket i sin tur minskade nivån av ångest och ökar tillfredsställelsen. 

Patientperspektiv 
 

Människans är inte ett objekt utan ett subjekt som omfattar både det fysiska, psykiska, 

existentiella och andliga på samma gång (Dahlberg, Segesten, Nyström, & Fagerberg, 2003). 

Därför är helhetssynen på människan en av grundprinciperna inom omvårdnad. För att kunna 

tillgodose samtliga aspekter av människan inom vårdprocessen är denna oberoende av vilken del 

av människan ett hälsohinder som vården kommer fokuseras på (Dahlberg och Segesten 2010).  

Ekologisk vård erkänner att människans existens måste förstås inom ett nät av relationer. Att bli 

patient innebär att både jaget och ens världsförändring, och uppgiften för ekologiska 

vård är inte bara att se patienten inom en värld av relationer, utan för att hjälpa patienten att hitta 

sin plats igen, att förstå sig själv och världen på nytt (Dahlberg, Ranheim, & Dahlberg, 2016). 

 

Gomez (2009) beskriver att förhållandet mellan sjuksköterska och patient upprättas genom 

omvårdnadsaktiviteter som tillhandahålls och sedan anges i vårdplanen. Författaren menar vidare 

att en väletablerad kommunikation mellan sjuksköterska och patient i omvårdnadsprocessen 

förbättrar följsamhet hos patienter med rådgivning av sin vård och behandlingsplaner för 

patienter med kroniska sjukdomar.  
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Hudon, o.a.( 2012) förklarar begreppet patienten partnerskap som strävan efter att ha nyttjat sina 

möjligheter, tagit ansvar för att påverka sin situation och för att kunna ha kontroll över sin hälsa 

vilket är mer än att bara få information om sjukdomen och sin behandling. Patientinformation 

inte enbart innebär förmedling av fakta utan det är att skapa möjligheter för patienter att kunna 

bearbeta sina känslor och reaktioner och att välja ett plan som är individ anpassad (Longtin, 

Leape, Sheridan, Donaldson, & Pittet, 2010). Patientdelaktighet  

är starkt förknippad med hög kvalitet på hälso- och sjukvården (WHO, 2013). Erfarenhet av 

delaktighet kan variera hos patienten och bör därför vara en fråga för dialogen mellan 

sjuksköterskor och patienter (Eldh, Ehnfors, & Ekman, 2004). 

 

Sjuksköterskan kompetens och dedikation är avgörande för att uppmuntra och stödja patienten 

för att kunna säkerställa en optimal delaktighet i egenvård (Larsson, Sahlsten, Sjöström, 

Lindencrona, & Plos, 2007). Detta professionella stöd kan hjälpa patienten till att bestämma över 

sin egen vård genom att kunna utnyttja sina egna hälsoresurser samt kunna delta i 

beslutprocesser. Det också viktig att tillåta patienten att bli en i sjukvårdsteamet när det gäller 

vård och behandling av egen sjukdom för att göra förhållandet jämlika (Holmström & Röing, 

2010).  

Problemformulering 

Eftersom kranskärlsröntgen eller PCI utförs dagligen på patienter, är det viktigt att förstå vikten 

av att utveckla metoder för möta ökad behov av patientinformation som kan minska ångest för 

patienter som genomgår kranskärlsröntgen eller PCI. Hjärtkateterisering är kopplat till risk för 

komplikationer eller oönskade biverkningar. Patienter som ska genomgå denna undersökning kan 

uppleva obehag i form av ångest före, under och efter proceduren, även om undersökningen har 

låg risk för dödlighet. Vidare vid vårdplanering bör sjuksköterskan vara lyhörd och arbeta 

förebyggande med interventioner för patientinformation. Det är därför viktigt att inför 

kranskärlsröntgen eller PCI förbereda patienten genom interventioner för patientinformation för 

att minska nivån av ångest och därigenom kunna minimera sjukhusvistelse och användning av 

lugnande mediciner.  

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva interventioner för patientinformation med syfte att minska ångest hos 

patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen eller PCI. 

 

METOD 

Ansats och Design 
 

Studien är en litteraturöversikt där aktuell forskning har granskats och analyserats. Enligt 

Kristensson (2014), är en litteraturstudie lämplig metod för att sammanställa den senaste 

forskningen inom ett specifikt och avgränsat område. Polit och Beck (2017) beskriver resultatet 

av en litteraturstudie som en objektiv och strukturerad syntes av evidens inom ett ämne. 

Friberg (2017) beskriver att en litteraturöversikt är relevant för att utöka kunskapen inom valt 

kompetens- eller verksamhetsområde. Enligt Polit och Beck (2017) är fördelen med att utföra en 

litteraturöversikt att den sammansatta kunskapen senare kan implementeras och användas i 

praktiken och leda till en utökning av den evidensbaserad omvårdnaden. 
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Urval 
 

Urvalet var originalartiklar med studier som har undersökt patienter som genomgått 

kranskärlsröntgen eller PCI för första gången elektivt. Artiklarna var publicerade mellan 

2009/09/01-31/12/2019 med engelska tidskrifter för att passa med författarens språkkunskaper 

samt utan geografiska begräsningar gjordes för att betona omfattningen av problemet.  

Exklusionskriterier som tillämpades är studier som är review artiklar, och artiklar som har 

intervention för patientinformation. Vidare exkluderades artiklar där deltagarna haft akut 

hjärtinfarkt av ST-höjningar (STEMI), som tidigare har fått någon invasiv procedur, har 

kognitiva störningar eller psykisk sjukdom som ångest eller depression. 
 

Datainsamling 
 

Genom en pilotsökning efter relevant vetenskaplig litteratur valdes databaserna Public/publisher 

Medline (PUBMED), Cumulative Index of Nursing And Allied health (CINAHL) och Google 

Scholar då dessa passade syftet av denna studie. PUBMED är en internationell databas som 

innehåller forskningsartiklar med medicinskt, omvårdnads och odontologiskt syfte. CINAHL är 

en databas med inriktning på vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Polit & Beck, 2017). I PubMed genomfördes sökningen med en kombination av 

Meshtermer och fritext som därefter genomfördes med booleska sökoperatorer. Vilket Fink, 2005 

rekommenderar. Sökorden som användes var Coronary angiography OR heart catheterization OR 

percutaneous coronary intervention AND fear OR anxiety. I CINAHL genomfördes sökningen 

med Coronary angiography OR heart catheterization OR percutaneous coronary intervention 

AND fear OR anxiety. Dubblettposter och provtryck uteslöts genom screening av titlar och 

sammanfattningar, alla återstående originaltexter i fulltext screenades för att bedömas. Enligt 

Östlundh (2012) har referenslistan från valda artiklar lästs igenom för att identifiera relevanta 

artiklar. Manuella sökningar utfördes därefter också efter relevant litteratur i Google Scholar från 

01/01/2009 till 31/12/2019.  

 

Databassökning 
 

Sökstrategierna identifierade 726 studier från PUBMED och 295 studier från CINAHL genom 

elektroniska databaser den 23/12/2019, se tabell 1. Efter begränsningar av engelska språket och 

10 års intervaller påträffades 373 artiklar från PubMed och 175 artiklar från CINHAL. 
Författaren skannade alla titlar och läste abstrakt därefter valdes 56 artiklar från PubMed och 43 

artiklar från CINHAL. Artiklarna avvisades om informationen i abstrakten tydligt tydde på att 

interventionen inte uppfyllde kriterierna för inkludering. Genom bedömningen av abstrakten 

exkluderades totalt 58 artiklar. Fyrtioen artiklar uppfyllde kriterierna och dessa inspekterades av 

författaren i sin helhet. Ytterligare 24 artiklar uteslöts efter granskning av fulltexten på grund av 

att de inte uppfyllde inkluderingskriterierna. Under urvalsprocessen lades fokus på relevant 

studie-och metoddesign och att resultatdelen skulle stämma överens med författarnas syfte och 

inklusions / - exklusions kriterier. Totalt återstod 12 från17 artiklar efter att exkluderat fem 

artiklar som var dubbletter. Tre artiklar som identifierades via manuell sökning i Google Scholar 

inkluderades efter att ha uppfyllt syftet och kriterierna (Tabell 1). 
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Tabell 1. Sökningar från PubMed, CINHAL och Google Scholar 

 

 

 

 

Databas  

Datum 

Sökord Antal 

första 

träffar 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

20191223 

((((("coronary angiography"[MeSH 

Terms] OR ("coronary"[All Fields] 

AND "angiography"[All Fields]) 

OR "coronary angiography"[All 

Fields])) OR ("heart 

catheterisation"[All Fields] OR 

"cardiac catheterization"[MeSH 

Terms] OR ("cardiac"[All Fields] 

AND "catheterization"[All Fields]) 

OR "cardiac catheterization"[All 

Fields] OR ("heart"[All Fields] 

AND "catheterization"[All Fields]) 

OR "heart catheterization"[All 

Fields])) OR ("percutaneous 

coronary intervention"[MeSH 

Terms] OR ("percutaneous"[All 

Fields] AND "coronary"[All Fields] 

AND "intervention"[All Fields]) 

OR "percutaneous coronary 

intervention"[All Fields]))) AND 

((anxiety) OR fear) 

726 10 år; 

engelska 

373 56 22 8 

CINHAL 

20191223 

(MH "Coronary Angiography") OR 

(MH "Angiocardiography") OR 

(MH "Angiography") OR "coronary 

angiography" OR "heart 

catheterisation" OR "cardiac 

catheterization" OR "heart 

catheterization" OR "percutaneous 

coronary intervention" AND "Fear" 

OR "Anxiety" OR (MH "Fear") OR 

(MH "Anxiety")  

295 10 år; 

Engelska 

175 43 19 9 

 (Google 

Scholar) 

20191223 

Manuell artikel Sökning 

 

     3 

Dubbla 

artiklar 

      5 

Total       15 
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Kvalitetsbedömning  
 

För att utvärdera metodkvalitet gällande artiklarna användes i denna litteraturöversikt Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

modifierade mall för kvalitetsgranskning utvecklad av Sophiahemmet Högskola. Författaren 

slutförde bedömningen själv och löste alla tvivel genom diskussion med handledaren (Sandman 

& Kjellström, 2018). Först har artiklarna betygsatts via bedömningsmall för kvantitativ metod, 

sedan användes Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag. Verktyget har den checklista 

som inkluderar 27 föremål att mäta och består av poäng mellan noll och 47, i vilka hög kvalitet är 

lika med höga poäng (Olsson & Sörensen, 2011). Verktyget applicerades på alla de 15 artiklarna 

och poängen har beräknats enligt bedömningsmallen. 

Dataanalys 
 

Följande procedurer ägde rum för att analysera studierna som ingår i denna översikt för att ge en 

tydlig bild. Analysen av denna litteraturöversikt startades genom att läsa de valda artiklarna för 

att få en överblick över inkluderade studiers resultat (Polit & Beck, 2017). För att organisera och 

visa hur resultaten är beroende av varandra, kategoriserades resultatdelen i ett huvudtema, 

Intervention påverkan på ångest. Det indelades sedan i tre kategorier för att förstå effekten av 

interventionen i varje strategi. De undersöktes som en videobaserad, en peer-ledd grupp och 

multimodal utbildning intervention. Alla studier har organiserats och analyserats utifrån ångest 

resultatmått vid innan och efter informationsinterventionen för både de signifikanta och icke-

signifikanta ångest effekterna och resultaten jämfördes bland interventions- och 

kontrollgrupperna för att kunna sammanställa resultaten i studierna. 

Forskningsetiska överväganden 
 

Författaren har medvetet avstått ifrån plagiat av data och inte hittat på eller utelämnat 

datainnehåll (Sandman & Kjellström, 2018). I denna litteraturöversikt applicerades en noggrann 

källhänvisning och referenser till originalförfattare (Hansson, 2010). Studier som inte uppfyllde 

de högsta vetenskapliga och etiska standarderna inkluderas inte i denna litteraturöversikt. I alla 

inkluderade studier tas särskilda prövningar vid valet av personer från utsatta befolkningar vilket 

Olsson & Sörensen, 2011 lyfter fram är av betydelse för att minska risken för negativa effekter i 

studierna. Dessutom utvärderades processen med de steg som vidtagits för deltagarnas 

informerade samtycke (Sandman & Kjellström, 2018). 
 

RESULTAT 

Interventioner för patientinformation  
 

I denna litteraturöversikt identifierades 15 studier som besvarade syftet. De rapporterade effekten 

av interventionen patientinformation för patienter som genomgick kranskärlsröntgen eller PCI 

genom minskningen av ångestnivån som ett resultatmått. Alla de utvalda studierna i denna 

litteraturöversikt hade ångest som ett resultatmått Alla deltagare var över 18 år och båda könen 

inkluderades i alla studier, men det var skillnad i könsfördelningen av proportioner i artiklarna. I 

sex (40 %) av studierna implementerades bara interventionen av video information för 

behandlingsgruppen. I sju (46,7 %) av artiklarna användes en multimodal pedagogisk 

intervention variant som inkluderar video, skrivna broschyrer, stillbilder och 

andningsavslappningssessioner samt orienteringsprogram.  
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Två artiklar (13,3 %) av studierna har olika interventioner, en av artiklarna användes bara peer-

gruppträning och den andra artikel användes bara orientering program som intervention till 

behandlingsgruppen.  
 

Ångest uppmättes i alla studier och mättes med hjälp av Spielbergers State Anxiety Inventory 

(STAI) i 11 (73,3%) av artiklarna. STAI-skalans tillförlitlighet och giltighet är väl etablerade som 

en utmärkt psykometrisk skala för att mäta egenskaperna för ångest (Barnes, Harp, & Jung, 2002; 

Kabacoff, Segal, Hersen, & Van Hasselt, 1997). Chambers, Power & Durham (2004) hävdar att 

STAI skalan har visat en direkt relation till mätning av skalan till nivån för människors 

upplevelse av ångest och deras sårbarhet för ångest. I de fyra (26,67 %) återstående artiklarna 

användes olika mätinstrument. Den visuella analoga skalan (VAS) (Lattuca, o.a., 2018), 

Hospitalization Anxiety and Depression Scales (HADS) (Molazem, Shahabfard, Askari, & 

Kalyani, 2018), Depression, anxiety och Stress Scale (DASS) (Jamshidi, Abbaszadeh, & Kalyani, 

2009) och Iraq Repatriated Prisoners Of War (IRPOW) som utvecklades för att mäta graden av 

ångest för irakiska repatrierade krigsfångar (Al-Ameri, Gee, Ma’ala, & Wallymahmed, 2015). 

Videobaserad information 
 

Denna litteraturöversikt omfattar sex studier (Ayasrah och Ahmed 2016; Basar, Besli, Kecebas, 

Kayapinar, & Turker, 2015; Chair o.a., 2014; Lattuca, o.a., 2018; Ruffinengo o.a.,2009; Qasim & 

Kathim, 2017) som använt bara videobaserad information intervention för patienter som 

genomgår kranskärlsröntgen. I de flesta av de videobaserade informationsartiklarna innehåller 

videoinformation en översikt över kardiovaskulär sjukdom och visning av kranskärlsröntgen 

procedurer som är utformad för att bekanta de händelser som inträffar före, under och efter 

ingreppet. I några av artiklarna inkluderar videon också laboratoriets miljö, 

intensivvårdsavdelning och introduktion av arbetsgruppen under operationen. Studierna med 

videobaserade information intervention uppvisade vid baslinjemätningen ingen statistisk 

signifikant skillnad beträffande nivå av ångest mellan den experimentella gruppen och 

kontrollgruppen. Men videobaserade information för efter intervention för experimentella 

gruppen visade sig vara effektiva för att minska ångestnivån i fem av studierna, med ett p-värde 

som sträcker sig från P <0,000 och P <0,05, med en statistiskt signifikant skillnad i jämförelse 

med kontrollen grupp (Ayasrah och Ahmed, 2016; Basar, Besli, Kecebas, Kayapinar, & Turker, 

2015; Chair o.a., 2012; Ruffinengo o.a.,2009; Qasim & Kathim, 2017). I en av studierna (Lattuca 

o.a., 2018) var det emellertid ingen skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

beträffande ångestnivån före och efter förberedande videobaserad information sessioner. 

Multimodal undervisning 
 

Det fanns sex studier (Gavigan, Cain & Carroll, 2014; Jamshidi, Abbaszadeh & Kalyani, 2009; 

Moradi & Adib-Hajbaghery, 2015; Gokce & Arslan, 2018; Habibzadeh o.a., 2017; Wu o.a., 

2013) som använde multimodal utbildningsintervention för patienter som genomgick 

koronarangiografi och en studie (Haddad, Saleh & Eshah, 2018) av patienter som genomgår 

perkutan koronar intervention. I de studier där en skriftlig information intervention tillhandahölls 

i form av en pedagogisk broschyr tillsammans med procedurförklaringar från sjuksköterskan 

(Gokce & Arslan, 2018; Haddad, Saleh & Eshah, 2018; Moradi & Adib-Hajbaghery, 2015). Hela 

paketet med procedursprocessen ingick i den skriftliga information av forskarna i enlighet med 

litteraturdata.  
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I två av artiklarna (Haddad et.al, 2018; Moradi & Adib-Hajbaghery, 2015) integrerades båda 

bilder som en multimodal inlärning samt det skriftliga utbildningsmaterialet. Vid baslinjen 

hittades ingen signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen angående 

medelvärdet av ångest efter STAI-bedömningsresultatet. I båda fallen minskade 

interventionsgruppens medelvärde av ångest efter att ha fått förberedelsepaketet innan ingreppet.  

Det konstaterades en statistiskt signifikant skillnad i ångestnivån mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen med (P-värde = 0,001) i båda artiklarna. Wu et.al. (2013) jämförde tre 

grupper, en av grupperna fick endast videobaserad utbildning, den andra individuell rådgivning, 

diskussion session, andningsavkopplings sessioner tillsammans med videobaserade utbildningen 

och den tredje gruppen var en kontrollgrupp. Studien visade att patientgruppen som bara hade 

tittat på instruktions-DVD som en information intervention hade inte statistiskt signifikant 

minskning av ångestnivåer jämfört med kontrollgruppen. Gruppen som erhållit olika 

interventioner som inkluderar andningsavkopplingsteknik, diskussion session och individuell 

rådgivning utöver instruktions DVD minskade sin ångest statistiskt signifikant jämfört med 

patienterna i kontrollgruppen. 

 

I studien av Gokce & Arslan, 2018 hittades ingen signifikant skillnad mellan grupperna i den 

genomsnittliga ångestnivån vid baslinjen med ett P-värde <0,5. De jämförde ångestnivån i tre 

grupper (videoinformationgrupp, skriftlig informationsgrupp och kontrollgrupp) och resultatet 

visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i medelvärdet för STAI före interventionen 

och efter interventionsgrupperna (P <0,05). Dessutom var de genomsnittliga ångestnivåerna lägre 

hos den videoinformation gruppen än för den skriftliga informationsgruppen, men skillnaden var 

inte statistisk signifikant. Rachel (2016) hade den enda studien med pre-experimentell design i 

denna litteraturöversikt, här kombinerades interventioner med både bild- och videoutbildning 

samt ett orienteringsprogram. Resultatet visade att ångestnivån bland patienter före 

interventionen var högre jämfört med efter interventionen i samma grupp. Det visade sig också 

att patientens ångestnivå även före och efter proceduren var statistiskt signifikant med P <0,048 

dvs efter att patienterna hade tittat på videon och bilderna minskade ångestnivåer. 

Peer-ledd gruppundervisning  
 

I de två artiklarna (Habibzadeh o.a., 2017; Molazem, Shahabfard, Askari & Kalyani, 2018) 

valdes tidigare patienter som var villiga att delta i forskningen och som nyligen hade genomgått 

koronarangiografi för att underlätta de peer-ledda informationstillfällena. De tidigare patienterna 

tillhandahöll och utbytte information med patienter som skulle genomgå koronarangiografi, de 

hade mindre skillnader men mestadels liknande innehåll i båda artiklarna. Information sessioner 

genomfördes som presentation, frågor och svar samt gruppdiskussioner. Artikeln av Molazem 

o.a. (2018) genomfördes i endast två grupper, interventionsgrupp och kontrollgrupp, för att 

utvärdera skillnaden i ångestnivå hos patienterna och ingen statistisk skillnad rapporterades för 

poängen av rädsla, ångest och depression före interventionen. Efter interventionen observerades 

dock en statistiskt signifikant skillnad in minskning av rädsla och ångest mellan grupperna.  
 

I den andra artikeln (Habibzadeh o.a., 2017) var deltagarna indelad i fyra grupper, en peer-ledd, 

videobaserade, kombinerade peer-och-video-utbildning samt kontrollgrupp för att observera 

skillnader i nivå av ångest mellan interventionerna. De genomsnittliga värden för ångestnivå var 

inte statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (P = 0,81) innan interventionen.  
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Efter interventionen var dock skillnaden statistiskt signifikant mellan interventions och 

kontrollgruppen (P = 0,01). Dessutom visade en parvis jämförelse en statistiskt signifikant 

genomsnittlig skillnad mellan ångestnivåer för deltagare som genomgick en Peer-led utbildning, 

videoutbildning eller kombinerad peer-ledda och videoutbildning i jämförelse med.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Det finns flera begränsningar för denna litteraturöversikt att beakta. Först utfördes en relativt liten 

litteratursökning från två medicinska databaser (PubMed och CINHAL) men styrkan i dessa 

databaser är kända för att innehålla omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017). 

Vidare användes i PubMed sökningar med både Meshtermer och fritextsökning, vilket kan ha 

påverkat urvalet av artiklar. Fraser med hjärtkateterisering genomsöktes tillsammans med 

angiografi och perkutan koronar intervention (PCI) för att begränsa antalet artiklar, det är möjligt 

att det kan finnas andra relevant artiklar som inte ingick. Därtill valdes inte ordet information för 

att identifiera interventioner för patientinformation. Vilket kan ha påverkat urvalet. Dock 

identifierades 15 artiklar för resultatet med relevans för syftet. Denna litteraturöversikt är också 

begränsad till studier publicerade på engelska, med tanken på författarens språkkunskap och kan 

därför ha utelämnat relevanta artiklar som publiceras på andra språk. Dessutom alternativa 

sökningar gjordes med hjälp av google scholar-sökmotorn och hämtades genom att söka från 

relaterade artiklar om de fanns i fulltext. Endast tre artiklar ingick i resultatet från den manuella 

sökningen.  

 

En av styrkorna med detta arbete är data analysmetod, där författaren har läst och granskat 

noggrant artiklarna för att förstå den verkliga avsikten i den ursprungliga författarens tolkningar 

av resultat. Men det begränsades genom att det bara gjordes av en person som i sin tur kan ha 

påverkat tolkningarna av arbetet på något sätt eftersom om litteraturstudien haft fler författare 

skulle tillförlitligheten i tolkningen stärkas. Författaren har goda kunskaper i engelska vilket 

underlättat analysarbetet. I processen med dataanalysen utförde författaren en organisation och 

sammanfattning av artiklarna enligt matrisen (Garrard, 2011).  

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten omfattade interventioner för patientinformation 

för att minska ångestnivån hos patienter i länder med väsentligt olika socioekonomisk, kulturell 

sociodemografisk bakgrund, vilket kan begränsa jämförbarheten mellan länderna för de 

observerade resultaten. De vetenskapliga artiklarna som resultatet baserades på kom från Iran (n= 

4), Jordanien (n=2), Kina (n=2), Turkiet (n=2), Frankrike (n=1), Iraq (n=1), Indien (n=1) USA 

(n=1), och Taiwan (n=1). Inga svenska studier inkluderades i resultatet. Även om de studier som 

använts utfördes i olika kulturer och från länder som har en annan slags sjukvårdssystem, kan det 

vara en fördel för litteraturöversikten. Utifrån att den visar en riktning för ytterligare 

forskningsmöjligheter inom omvårdnaden och påvisar manifestation av problemet i både 

industriländer och utvecklingsländer. Litteraturöversikten tyder på att det finns inga studier 

gjorda i Sverige som utvärderat interventioner som patientinformation med syfte att minska 

ångest hos patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen eller PCI. 
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Det fanns i nästan alla artiklar brist på standardiserat utbildningsmaterial med liknande innehåll 

som patienterna tillhandahöll vilket kan ha format och påverkat mottagligheten för informationen 

till patienterna. Dessutom kan förkunskaper om en kranskärlsröntgen eller PCI:s förfarande, till 

exempel med information från internet eller baserat på erfarenheter från familjemedlemmar eller 

vänner, också påverka ångestnivån före eller efter interventionerna. Det kan också ske en 

förändring i ångestnivån på grund av patientens hanteringsförmåga i sjukdomssituationer som 

inte beaktades i någon av artiklarna. För det tredje var det en skillnad i tidpunkten för 

informationstillfället som kunde påverka generaliseringen av resultaten eftersom patienterna hade 

olika förutsättningar för att ta emot informationen.  
 

Det fanns också brist på beskrivning hos några av artiklarna angående kontroll av läkemedlen 

som kan ha dolda effekter på de fysiologiska parametrar, till exempel normalt blodtryck och 

hjärtfrekvens som kunde tillskrivas på grund av antihypertensiv och betablockerande mediciner. 

Slutligen använder vissa av artiklarna en annan typ av mätinstrument för ångest andra än STAI 

som kan påverka fyndens tillförlitlighet. 

 

Den fanns också styrka i detta arbete att alla artiklar som ingick utvärderades för att visa att 

författaren var fri från någon partiskhet, och de var etiskt godkända från etiska 

granskningsnämnder. Dessutom uppgav alla att de fick informerat samtycke från deltagarna i 

studierna och gjort det efter Helsingforsdeklarationen (WMA, 2020). 

Resultatdiskussionen  
 

Antalet personer som diagnostiserats med hjärt-kärlsjukdomar fortsätter att öka (Mather & 

Loncar, 2006) vilket i sin tur ökar behovet av hjärtkateterisering i samma utsträckning. Det är ett 

problem att patienter vanligtvis har symptom på ångest innan de genomgår både 

kranskärlsröntgen och PCI (Buzatto & Zanei, 2010), därför bör sjuksköterskan ha en rutin för 

omvårdnadsdiagnos för att övervaka patientens ångest och vidta evidensbaserade åtgärder till 

patienterna som genomgår proceduren. Som ett resultat av detta finns det ett behov att bygga en 

väl utformad pedagogisk utbildning för att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. En 

översiktsartikel som undersökte effekten av icke-farmakologiska interventioner för att minska 

patientens ångest identifierade att förberedande information och psykologisk förberedelse kan ha 

en inverkan på att minska ångest och depression på patienter som genomgår hjärtkateterisering 

(Carroll, Malecki-ketchell, & Astin, 2017). Dessutom visade en studie (Vlastra, o.a., 2018) som 

jämförde effekterna av den rutinmässiga administrationen av bensodiazepiner till patienterna före 

kranskärlsröntgen och PCI för att minska den periprocedurala ångesten mot ingen medicinering 

en begränsad effekt på minskningen av ångest, och förmedlingen till och med förknippad med en 

hög förekomst av biverkningar för patienterna. 
 
Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visade att videobaserad information (Ayasrah och 

Ahmed, 2016; Basar, Besli, Kecebas, Kayapinar, & Turker, 2015; Chair o.a., 2014; Lattuca, o.a., 

2018; Ruffinengo o.a.,2009; Qasim & Kathim, 2017 och multimodal undervisning (Gavigan, 

Cain & Carroll, 2014; Jamshidi, Abbaszadeh & Kalyani, 2009; Moradi & Adib-Hajbaghery, 

2015; Gokce & Arslan, 2018; Habibzadeh o.a., 2017; Wu o.a., 2013) användes oftast som 

intervention för patientinformation för att minska ångest  hos patienter som genomgick 

kranskärlsröntgen. För de som skulle genomgå PCI var i studie (Haddad, Saleh & Eshah, 2018) 

vanligaste förekommande interventionen för patientinformation. Dessutom involverades det 

multiprofessionell personal i informationsinterventionerna från sjukvården, två av artiklarna 

använde även tidigare patienter för att tillhandahålla och utbyta information (Habibzadeh o.a., 

2017; Molazem, Shahabfard, Askari, & Kalyani, 2018).  
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Informationsinsatserna gavs av tränade sjuksköterskor i de flesta artiklar, särskilt de pedagogiska 

sessionerna med individuella muntliga instruktioner och audiovisuella presentationer tillsammans 

med sessioner med frågor och svar. Informationsmaterialet har varierat i djupet och varaktigheten 

av interventionen i alla videobaserade, bilder och skriftliga informationsformer. En av artiklarna 

(Rachel, 2016) inkluderade också orientering som inbegrep väntrummet, procedurområdet, 

procedurrummet, procedurbordet, kameran i rummet och sjukvårdpersonal som ansvarar för 

ingreppet. Kontrollgruppen tillhandahöll emellertid den vanliga lokala rutinen som inkluderade 

muntlig information med en broschyr om proceduren. 

 

 

För att skapa kontinuitet i vårdbeslut och vårdinsatser, finns det ett behov för korrekta metoder 

för informationsutbyte och behovet av att betrakta patienten som en primär tillgång i 

multiprofessionella team i vårdprocessen (Ekman & Norberg, Personcentrerad vård- teori och 

tillämpning, 2013). McMillan o.a. (2013) belyser också att ett personcentrerat förhållningssätt 

kan ha en stärkande inverkan för patienter med kroniska sjukdomar. Faktorer kan leda till att 

förbättra vårdkvaliteten, bättre följsamhet till kliniska riktlinjer och rekommendationer samt öka 

förbättring av livskvaliteten för patienten med en minskning i båda sjukdomsbördan och 

vårdbördan. Sjuksköterskan har genom sin kompetens och sitt omvårdnadsansvar ett ansvar att 

inspirera och leda arbetet utifrån värdegrunden i den dagliga vården och omsorgen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Chan och Cheung (2003) hävdare att patientinskrivningen bör ge sjuksköterskor tillräckligt med 

tid för att genomföra den preoperativa informationsplanen. Dessutom bör sjuksköterskor ha 

möjlighet att bedöma behoven hos varje patient och ge möjlighet för patienten att ställa frågan 

om mer information söks eftersom informationsbehov varierar mellan person till person. Lidell 

(2012) pekar på att det är viktigt att sjuksköterskan fångar upp dessa behov, reaktioner och 

bakomliggande faktorer som kan påverka det psykiska måendet. Detta är en förutsättning för att 

patienten ska kunna ta till sig information om vad som hänt och vad som ska hända 

framöver. Garvey och Noonan visade i sin artikel (2011) att det är just den individualiserade 

informationen som är viktig. All information bör ges med ett personcentrerat förhållningssätt där 

patientens egna behov, resurser och autonomi tas tillvara (Hudon, o.a., 2012). 

 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visade att videobaserad information kunde påverka 

självskattad ångestnivå (Ayasrah och Ahmed, 2016; Basar, Besli, Kecebas, Kayapinar, & Turker, 

2015; Chair o.a., 2012; Ruffinengo o.a.,2009; Qasim & Kathim, 2017) hos patienter som ska 

genomgå kranskärlsröntgen. Multimodal undervisning (Haddad et.al, 2018; Moradi & Adib-

Hajbaghery, 2015, Wu et.al, 2013, Rachel, 2016) och Peer-ledd gruppundervisning (Habibzadeh 

o.a., 2017, Molazem, Shahabfard, Askari & Kalyani, 2018) visade också på effekter på 

ångestnivån.  

I en översiktsartikel beskrivs vikten av att använda olika strategier och tillämpa dem när ångest 

före kranskärlsröntgen inträffade. Anhöriga kan gärna vara med patienten och patienten ska 

erbjudas information som passar personens förståelsesnivå (Buzatto & Zanei, 2010). Den 

nuvarande evidensen för information intervention före kranskärlsröntgen eller PCI begränsas 

emellertid av de få antal studier som finns och deras relativt små deltagarantal. Trots att olika 

information metoder tillämpades bland studierna i den aktuella litteraturöversikten vilket 

försvårar rekommendationer så finns det bevis som tyder på att information interventionerna 

minskar nivån av ångest hos patienter som genomgått kranskärlsröntgen eller PCI jämfört med 

effekterna på kontrollgrupperna.  
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En översiktsartikel (Moline, 2000) som fokuserar på pre-proceduren förberedelse utöver den 

normala rutinmässigt tillhandahållna information har visat en fördel med att minska nivån av 

ångest upplevd av patienter som genomgår invasiva procedurer. En annan studie (Amiri, Edraki, 

Paran, & Sajjadi, 2017) som genomfördes i syfte att bestämma effektiviteten av 

patientinformation för ångest för patienter som genomgick glaukomkirurgi visade också en 

minskning av ångestnivån.  

I föreliggande litteraturöversikt visade därför de flesta av resultaten att en minskning av 

patienternas ångestnivå kan tolkas som att de kan hantera situationen på grund av ett ökad 

hanteringsförmågan efter information intervention åtgärderna. En annan integrerad 

översiktsstudie (Ferreira, Ramalho, & Lopes, 2015) uppvisade starka bevis av icke-

farmakologiska interventioner som bland annat musikterapi, palmterapi, pedagogiska filmer och 

massage i minskningen av patienter ångest innan hjärtkateterisering procedur. Studien föreslår att 

individanpassad informations intervention för patienter med kranskärlsjukdomar kan minska 

deras rädsla och tendens att undvika situationer, på grund av att patienterna blir lugnare när de 

har möjlighet att veta mer om det kommande förfarandet och inte överskred patienternas 

hanteringsförmåga.   

Effektiviteten av orienteringsprogram för patienter som genomgick koronarangiografi där de 

besökte kateteriseringslaboratorium och intensivvårdsenheten på så sätt blev bekanta med miljön 

och personalen. Patienterna fick uppleva miljön, verktyget som används under proceduren och 

träffade personalen i kateteriseringslaboratoriet och intensiv vårdenheten vilket kunde troligen 

bidra till en minskning av deras ångestnivåer efter interventionen (Rachel, 2016).  

Ett liknande resultat visades med en randomiserad studie om CABG kandidater som hade gjort en 

pre-orientering tour, och de blev bekant med operationssalen och de särskilda vårdenheter som 

hjälpte dem och det visade en positiv effekt på ångestnivån. Studien rekommenderar att även 

annan typ av kirurgiingrepp kan dra fördel av information intervention som inkluderare en 

orientering tour på operationssalarna och vårdenheterna (Niknejad, Mirmohammad-Sadeghi, 

Akbari, & Ghadami, 2019). 

Litteraturöversiktens visade att videopatientutbildning gav en minskad ångestnivån hos patienter 

som genomgick kranskärlsröntgen eller PCI jämfört med kontrollgruppen. Endast en av artiklarna 

(Lattuca o. a., 2018) visade ingen signifikant minskning av ångest hos patienter som tittade på 

den informativa videointerventionen jämfört med de som bara fick standardrutin gällande vården 

innan proceduren. Skillnaden i studien kan bero på olika faktorer men en av orsakerna kan vara 

effektiviteten hos videoassisterad patientinformationen och är en fråga om presentationsformat 

(Abed, Himmel, Vormfelde, & Koschack, 2014). Dock en studie som jämförde utbildningen av 

patienter som använde en informativ video med en muntlig informationsprocedur innan 

krankärlröntgen visade att gruppen med en videoinformation har förbättrat nivån av komfort, 

tillfredsställelse och tolerans betydligt (Jamshidi, Abbaszadeh, Kalyani, & Sharif, 2013). 

Strategin för videoinformation skulle kunna förbättra kvaliteten på omvårdnaden och 

patientundervisning innan proceduren. Användningen av videoinformation skulle kunna vara 

anpassad för patienter som exempelvis har svårigheter att läsa samt till patientens kognition. 

Dessutom skulle videon lätt kunna justeras för att översättas till olika språk för att bidra till bättre 

hälso- och sjukvård i multietniska samhällen. 

Denna litteraturöversikt visar liknande resultat med den tidigare granskning studien, som drog 

slutsatsen att användningen av videobaserad information intervention, visade ett starkt inflytande 

på att minska patientens ångest för behandlingen i samband med kemoterapi patienter (Schofield, 

o.a., 2008).  
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Urtaza, Rose, Julie, Jill, & Sargious, (2018) visade också att effektiviteten av videobaserad 

utbildning för patientundervisning beror på faktorer som presentationsformat, timing och 

emotionellt välbefinnande hos målpopulationen. Studien vidare på pekar att helhetssyn som ger 

individuell patientbaserad utbildning som ges genom patientens vårdresa kan vara mer lämplig 

för att förbättra långsiktiga hälsoresultat. 

För de patienter som tillhandahöll och utbytte information med tidigare patienter som hade 

genomgått koronarangiografi observerades en statistiskt signifikant skillnad på nivå av ångest 

mellan grupperna (Molazem, o.a. 2018; Habibzadeh, o.a., 2017). En studie visade ett liknande 

resultat att ett peer-informationsprogram kunde förbättra self-efficacy och minska återtagandet på 

sjukhus bland patienter som var kandidater för CABG-operation (Varaei, o.a., 2014).   

Bland studierna (Gokce & Arslan, 2018; Haddad, Saleh & Eshah, 2018; Moradi & Adib-

Hajbaghery, 2015) som använde en sjuksköterskeledd information intervention genom att 

tillhandahålla ett skriftligt dokument tillsammans med en förklaring av materialet från 

sjuksköterskan visade en minskning av patientens ångest efter interventionen jämfört med 

kontrollgruppen. En liknande studie (Harkness, Morrow, Smith, Kiczula, & Arthur, 2003) har 

också rapporterat att en session som innehåller frågor och svar diskussioner med sjuksköterskan, 

presentation av skriftligt material som förklarar förfarandet och visningen av en video visade en 

minskad ångestnivå efter interventionen. Det kan tolkas så att skapandet av sjuksköterskeledd 

information och peer-grupputbildning kunde ha effekt på minskning av ångestnivån inför 

proceduren. Men enligt Holloway & Watson (2002) berodde effekten av övertygande information 

inte bara på individens upplevda tillfredsställelse, utan också i viss mån på den upplevda 

pålitlighet, skicklighet och kompetens hos de som gav informationen.  

SLUTSATS 
 

Litteraturöversikten visade att videobaserad och multimodal information och per-leed 

undervisning användes som interventioner för patientinformation med syfte att minska ångest hos 

patienter som genomgick kranskärlsröntgen och PCI. Vidare ger litteraturöversikten stöd för att 

användningen av interventioner för patientinformation i form av videobaserad utbildning, stödd 

av broschyrer och muntlig diskussion med sjuksköterskeledda inlärningstillfällen har en 

betydande minskning av ångestnivån innan kranskärlsröntgen eller PCI procedurer.  

Klinisk tillämpbarhet 
 

Litteraturöversikten noterade inga svenska studier som utvärderat interventioner för 

patientinformation i form av videobaserad information, multimodal undervisning och peer-ledd 

gruppundervisning med syfte att minska ångest hos patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen 

eller PCI.  Överförbarheten till svensk sjukvård är därmed begränsad. Framtida studier behövs 

också som fokuserar på att utveckla ett standardiserat multimodalt informationsmaterial som kan 

testas och tillämpas för att minska ångestnivån hos patienter som genomgår kranskärlsröntgen 

eller PCI som även tillgodoser patienter med särskilda behov. Vid utvecklandet av interventioner 

är det av betydelse att inta ett personcentrerat förhållningssätt och skapa partnerskap med 

personen genom en gemensam förståelse.  Kunskapen för utvecklande av nya interventioner inom 

detta område skulle kunna utvecklas genom partnerskap med personer som har erfarenhet av att   

genomgå en kranskärlsröntgen eller PCI.
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I 

 

                                                                                                                      Bilaga A 

  
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än 

III = Låg kvalitet. 



II 

 

          Bilaga B 

 

Författare/År/Land Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ Kvalitet 

Ayasrah, MS; Ahmad, 

MM. 

(2016) 

Jordan 

Educational 

video 

intervention 

effects on 

periprocedural 

anxiety levels 

among cardiac 

catheterization 

patients: A 

randomized 

clinical trial 

För att undersöka 

effektiviteten hos 

individuella tillhandahållna 

pedagogiska 

videointerventioner i att 

sänka ångest som är innan 

procedur bland jordanska 

patienter inlagda för CATH-

procedur 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: patienter som 

genomgår 

hjärtkatetrisering 

Datainsamling: 

Spielberger State –

anxiety inventory  

Analys:   Chi-två 

fördelning och t-

fördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 

(4) 

Att individuellt få en 

pedagogisk videointervention 

om hjärtkateterisering kan 

sänka signifikant 

postprocedurell ångestnivå 

 

RCT 

I 



III 

 

Författare/År/Land Titel syfte Metod Deltagare resultat Typ kvalitet 

Basar, C; Besli, F; 

Kecebas, M; Kayapinar, 

O; Turker, Y. 

(2015) 

Turkey 

The effect of 

audio-visual 

education prior 

to coronary 

angiography on 

the state 

anxiety 

Att undersöka effekten av 

den audiovisuella (VIDEO) 

utbildning över 

psykosociala (stress, ångest) 

och fysiologiska parametrar 

hos patienter som genomgår 

kranskärlsröntgen. 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Patienter som 

genomgår 

hjärtkatetrisering 

Datainsamling: State –

anxiety inventory 

skala 

Analys:   Chi-två 

fördelning och t-

fördelning 

120 

(0) 

De genomsnittliga tillstånd 

ångestnivån kort före 

kranskärlsröntgen proceduren i 

experimentgruppen var 

signifikant lägre än poängen i 

kontrollgruppen. 

 

RCT 

II 

Chair, YS; Chau, YM; 

Sit, WHJ; Wong, MLE; 

Chan, WKA 

(2012) 

China 

The 

psychological 

effects of a 

videotape 

educational 

intervention on 

cardiac 

catheterization 

patients 

Att mäta effektiviteten av 

videoband utbildnings 

intervention på osäkerhet 

och ångestnivå minskning 

bland kinesiska patienter 

som genomgår 

hjärtkateterisering. 

 

Design:  En kvasi-

experimentell 

randomiserad 

Urval: patienter 

genomgår 

kranskärlsröntgen 

Datainsamling: 

Chainese State –

anxiety inventory och 

Tool to assess anxiety 

& Procedure 

compliance. 

Analys:   Chi-två 

fördelning och t-

fördelning 

132 

(4) 

Den genomsnittliga ångesten i 

analysen med upprepade 

mätningar visade att det fanns 

signifikant skillnad i 

ångesttillståndet mellan den 

experimentella och 

kontrollgruppen. 

 

En kvasi-

experimentell 

randomiserad 

I 



IV 

 

 

Författare/År/Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat 

 

Typ Kvalitet 

Gavigan, A; Cain, C; 

Caroll.LD 

(2014) 

USA 

Effects of 

informational 

sessions on 

anxiety pre-

cardiovascular 

procedure 

Syftet med denna studie var 

att jämföra effekten av 

standardbehandling med 

standardbehandling plus 

informationsvideo 

intervention session 

gällande patientens ångest 

före och efter 

utbildningsinsatser före en 

Perkutan koronar 

Intervention. 

Design: En kvasi-

experimentell 

randomiserad 

Urval: patient 

genomgår Perkutan 

koronar Intervention  

Datainsamling: 

Spielberger´s State –

anxiety inventory  

Analys:  Chi-två 

fördelning och t-

fördelning 

185 

(3) 

Det fanns inga skillnader 

mellan videoinformationen 

interventions och 

standardbehandling gruppen i 

ångesttillnivå före och efter 

undervisningsinsatsen av 

studien. Men tillfredsställelse 

hos patienter var högre i 

gruppen som fick 

interventionsgruppen jämfört 

med den standardbehandling 

gruppen. 

 Kvasi-

experimentell 

randomiserad 

I 

Gökce, E; Arslan, S. 

(2018) 

Turkey 

Possible effect 

of video and 

written 

education on 

anxiety of 

patients 

undergoing 

coronary 

angiography 

Att undersöka eventuella 

effekter av video och 

skriftlig utbildning gällande 

ångest av patienter som 

genomgår kranskärlsröntgen 

 

Design: En kvasi-

experimentell 

randomiserad 

Urval: patient 

genomgår 

kranskärlsröntgen  

Datainsamling: 

Spielberger´s State –

anxiety inventory  

Analys:  Chi-två 

fördelning, a one-way 

analysis variance, 

Schiff’s and 

Tamhane´s tests 

90 

(0) 

Det var en signifikant skillnad 

i medelvärden för ångesten 

efter utbildningen och efter 

proceduren bland skrift- och 

videoutbildningen och 

kontrollgruppen. Dessutom var 

det genomsnittliga ångestnivån 

för gruppen med 

videoutbildning lägre än för den 

skriftliga utbildningsgruppen. 

En kvasi-

experimentell 

randomiserad 

I 



V 

 

 

Författare/År/Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat 

 

Typ Kvalitet 

Habibzadeh, H.; Milan, 

D.Z.; Radfar, M.; Aliu, 

L.; Cund, A.; 

(2017) 

Iran 

Effects of peer 

facilitated, 

video-based 

and combined 

peer-and video 

education on 

anxiety among 

patients 

undergoing 

coronary 

angiography 

För att undersöka effekterna 

av peer-centrerad, 

videobaserade och 

kombinerade peer-och 

video-utbildningsinsatser 

mot ångest bland patienter 

som genomgår 

kranskärlsröntgen på 

sjukhus i Iran. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Patienter som 

genomgår 

kranskärlsröntgen 

Datainsamling: 

Spielberger´s State – 

anxiety inventory  

Analys:  Chi-två 

fördelning och a one-

way analysis of 

variance 

120 

(0) 

En parvis jämförelse visade en 

statistiskt signifikant 

medelskillnad mellan 

ångestnivåer före och efter 

intervention hos deltagare som 

genomgick peer-centrerad 

grupp, videobaserad träning 

eller kombinerad peer-and-

video-träning i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

RCT 

   I 

Haddad, EN; Saleh, NM; 

Eshah; FN 

(2017) 

Jordan 

Effectiveness 

of nurse-led 

video 

interventions 

on anxiety in 

patients having 

percutaneous 

coronary 

intervention 

För att utvärdera 

effektiviteten av en 

sjuksköterskeled video - 

baserade utbildnings 

intervention mot ångest hos 

patienter som genomgår en 

perkutan koronor 

intervention. 

 

Design: En kvasi-

experimentell 

randomiserad  

Urval: patienter 

genomgår en perkutan 

koronor intervention 

Datainsamling: 

Spielberger´s State – 

anxiety inventory  

Analys:  t-fördelning 

106 

(7) 

Studien visade en signifikant 

skillnad i ångestmedelvärde 

mellan interventions- och 

kontrollgruppen. Dessutom var 

medelvärden för ångest för 

interventionsgruppen statistiskt 

signifikant och var lägre än 

kontrollgruppen. 

En kvasi-

experimentell 

randomiserad 

II 



VI 

 

 

Författare/År/Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat 

 

Typ Kvalitet 

Jamshidi, N.; Avbasade, 

A.; Kalyani, NM.; 

(2009) 

Iran 

Effects of 

video 

information on 

anxiety, stress 

and depression 

of patients 

undergoing 

coronary 

angiography 

För att utvärdera 

effektiviteten av en 

informativ video kontra 

muntlig information för att 

minska nivåerna av ångest, 

stress och depression hos 

patienter som genomgår 

kranskärlsröntgen. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: patienter 

genomgår 

kranskärlsröntgen 

Datainsamling: 

Depression, Anxiety, 

and Stress scale-21  

Analys: multivariate 

analysis of variance 

(MANOVA) and t-

fördelning 

128 

(0) 

Efter utbildningsinsatser 

minskade medelvärdet av 

ångest i experimentgruppen 

medan kontrollgruppen ökade 

och skillnaden mellan 

grupperna är statistiskt 

signifikant. 

RCT 

II 

Lattuca, B; Barber-

Chamoux, N; Alos, B; 

Safaxi, A; Mulliez, A; 

Miton, N; Levasseur, T; 

Servoz, C; Derimay, F; 

Hachet, O; Motrereff, P; 

Metz, O; Lairez, O; 

Mewton, N; Belle, L; 

Akodad, M; Mathivet, T; 

Ecarnot, F; Pollet, J; 

Bouleti, C. 

(2018) 

France  

Impact of video 

on the 

understanding 

and satisfaction 

of patients 

receiving 

informed 

consent before 

elective 

inpatient 

coronary 

angiography: A 

randomized 

trial 

För att utvärdera en kort 

video angående koronar 

angiografi procedurer 

jämfört med 

standardinformation, vad 

gäller patientförståelse, 

tillfredsställelse, ångest. 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Patienter som 

genomgår 

kranskärlsröntgen 

Datainsamling: 10-

poäng Visuell analog 

skala  

Analys: A one-way 

analysis of variance 

och t-fördelning 

843 

(22) 

Det fanns en trend mot en större 

minskning av ångest efter att ha 

fått information i 

interventionsgruppen dock utan 

att nå statistisk signifikans. 

  

RCT 

   I 
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Författare/År/Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat 

 

Typ Kvalitet 

Molazem, Z; 

Shahabfard, Z; Askari, 

A; Kalyani, NM 

(2018) 

Iran 

Effects of a 

peer-led group 

education on 

fear, anxiety 

and depression 

levels of 

patients 

undergoing 

coronary 

angiography  

För att undersöka effekten 

av peer-centrerad 

utbildningen gällande 

rädsla, ångest och 

depression hos patienter 

som genomgår angiografi. 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Patienter inför 

kranskärlsröntgen 

Datainsamling: 

hospitalization anxiety 

and depression scale 

(HADS) 

Analys:   Chi-två 

fördelning och t-

fördelning 

 

 

 

70 

(0) 

Efter peer-centrerade 

utbildningsinsatser, fanns en 

statistiskt signifikant skillnad 

mellan rädsla och ångestnivåer 

mellan experimentell och 

kontrollgrupp före 

kranskärlsröntgen, men ingen 

statiskt signifikant skillnad 

observerades mellan de två 

grupperna avseende depression  

RCT 

I 

Moradi, T. and Adib-

Hajbaghery, M. 

(2014) 

Iran             

     

         

 

The effect of a 

multi-modal 

preparation 

package on 

anxiety in 

patients 

undergoing 

coronary 

angiography 

För att utvärdera effekten av 

att implementera ett multi-

modell förberedelsepaket på 

ångest hos patienter som 

genomgår 

kranskärlsröntgen. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Patienter som 

har remiss inför 

kranskärlsröntgen 

Datainsamling: 

spielberger´s anxiety 

inventory 

Analys:  A one-way 

analysis of variance, 

Chi-två fördelning och 

t-fördelning 

110 

(10) 

 

Statistiskt signifikant skillnad 

mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen när det 

gäller att minska nivån av 

ångest före kranskärlsröntgen. 

 

RCT 

   I 
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Författare/År/Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat 

 

Typ Kvalitet 

Qasim, AA; Kathim, YH 

(2017) 

Iraq 

Effectiveness 

of an 

educational 

video 

intervention on 

anxiety level of 

patients prior to 

diagnostic 

coronary 

catheterization 

in Al-

Nasiriya´s 

cardiac center 

För att utvärdera 

effektiviteten av en 

pedagogisk 

videointervention för att 

minska ångestnivå hos 

patienter som är inlagda för 

diagnostisk 

hjärtkateterisering 

 

Design: En kvasi-

experimentell 

randomiserad  

Urval: Patienter som 

ska genomföra  

diagnostikkranskärlsrö

ntgen  

Datainsamling: A 

scale of assess level of 

patient´s anxiety. 

Analys: A one-way 

analysis of variance, 

Chi-två fördelning och 

t-fördelning 

80 

(0) 

Det fanns en signifikant 

skillnad gällande ångestnivån 

mellan experimentell och 

kontrollgrupp efter användning 

av pedagogisk 

videointervention innan 

hjärtkateterisering. 

 

En kvasi-

experimentell 

randomiserad 

II 

Rachel, Hepsi 

(2016) 

India 

Effectiveness 

of orientation 

programme on 

knowledge and 

anxiety among 

patients 

undergoing 

coronary 

angiography at 

selected 

hospital 

För att utvärdera 

effektiviteten av 

orienteringsprogram för 

kunskap och ångest bland 

patienter som genomgår 

kranskärlsröntgen. 

 

Design: Pre-

experimentell   

Urval: Patienter som 

ska genomföra  

kranskärlsröntgen  

Datainsamling:  Spielb

erger´s State –anxiety 

inventory  

Analys:  paired `t´ 

värde 

30 

(0) 

Resultatet av studien visade att 

orienteringsprogrammet var 

effektivt för att förbättra 

kunskapen och minska ångesten 

hos patienter som genomgick 

kranskärlsröntgen  

 

Pre-experimentell   

I 

 

 

 



IX 

 

 

 

Författare/År/Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltag

are 

 

Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Ruffinengo, C; 

Versino, E; Renga, 

G 

(2009) 

Italy 

Effectiveness of an 

informative video on 

reducing anxiety 

levels in patients 

undergoing elective 

coronarography: An 

RCT 

För att utvärdera effektiviteten 

av en informativ video, 

utformad för patienter som 

genomgår kranskärlsröntgen, 

för att minska ångestnivåer 

och få mer tillfredsställelse 

från den mottagna 

informationen. 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Patienter som har 

remiss inför kranskärlsröntgen 

Datainsamling: spielberger´s 

anxiety inventory 

Analys: A one-way analysis of 

variance, Chi-två fördelning 

och t-fördelning 

93 

(0) 

Användningen av video 

utbildningsinsatser hos 

patienter innan genomgår 

kranskärlsröntgen proceduren, 

visades en statistiskt 

signifikant minskning av 

ångestnivå mellan 

experimentell och 

kontrollgrupp samt ökad 

tillfredsställelse hos dessa 

patienter. 

RCT 

I 

Wu, KL; Chen, SR; 

KO, WC; Kuo, SY; 

Chen, PL; SU, HF; 

Chang, WY. 

(2013) 

Taiwan 

The effectiveness of 

an accessibility-

enhanced multimedia 

informational 

educational 

programme in 

reducing anxiety and 

increasing 

satisfaction of 

patients undergoing 

cardiac 

catheterization 

För att utvärdera effektiviteten 

av en tillgänglighetsförbättrad 

multimedia informativt 

utbildningsprogram för att 

minska ångest och ökad 

tillfredsställelse med 

information och material som 

mottagit av patienter som 

genomgår hjärtkateterisering 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Patienter som har 

remiss inför kranskärlsröntgen 

Datainsamling: spielberger´s 

anxiety inventory 

Analys:  A one -way analysis 

of variance, Chi-två fördelning 

och t-fördelning  

1233 

(12) 

En betydligt större minskning 

av ångestnivå noterades hos 

patienter som har fått 

multimedia informativt 

utbildningsprogram jämfört 

med Kontrollgruppen och med 

patienter med bara instruktiva 

DVD- gruppen. 

 

RCT 

I 
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