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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Forskning tyder på att preoperativ ångest utgör ett vanligt förekommande 

problem hos patienter som skall genomgå kirurgi. Flera studier visade att den kan leda till 

olika postoperativa komplikationer. Det är sjuksköterskans ansvar att både identifiera och 

åtgärda ångest inför ett kirurgiskt ingrepp.  

 

Syfte: Att beskriva vilka icke-farmakologiska interventioner finns för att minska 

preoperativ ångest hos vuxna patienter. 

 

Metod: Studiens design var en litteraturöversikt som genomfördes enligt Fribergs 

metodbeskrivning. Litteraturöversikten bygger på tolv kvantitativa studier publicerade 

mellan 01/2007 och 09/2017. Sökningar utfördes i databaserna CINAHL Complete och 

PubMed. 

 

Resultat: Denna litteraturöversikt tyder på att det finns flera, olika interventioner som kan 

användas som komplement till farmakologisk behandling för att effektivt minska preoperativ 

ångest hos vuxna patienter. Ångest i den preoperativa fasen kan lindras om patienten får en 

utökad, individuell anpassad information. Ångest kan också minskas om patienten får ett 

känslomässigt stöd eller hjälp med att finna tröst i andlighet/religion. Litteraturöversiktens 

resultat tyder dessutom på att ångestnivå kan sänkas med hjälp av en lugn musik, naturljud 

eller vägledd dagdröm. Det framkom även att den preoperativa ångesten kan minskas genom 

avslappningsövningar, aromaterapi, akupunktur och zonterapi. Endast en fotografisk 

utställning har inte visats vara effektiv för att minska ångest i det preoperativa skedet. 

 

Diskussion: Resultatet av litteraturöversikten har diskuterats i relation till sjuksköterskans 

ansvarsområde. Resultatdiskussionen koncentreras kring praktiska frågor gällande 

implementering av de icke-farmakologiska metoderna i vården. Jean Watsons teori om 

mänsklig omsorg utgjorde översiktens teoretiska referensram som hjälpte författaren i 

resultatdiskussionen.  

 

Nyckelord: Preoperativ ångest, Preoperativ vård, Omvårdnadsåtgärder, Icke-

farmakologiska interventioner 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Research indicates that preoperative anxiety is a widespread problem among 

patients undergoing surgery. It has been shown in several studies that preoperative anxiety 

may lead to different postoperative complications. It is the nurse's responsibility to identify 

and to reduce patients' anxiety. 

 

Aim: To describe which non-pharmacological interventions are available to reduce 

preoperative anxiety in adult patients.  

 

Method: The study was designed as a literature review performed according to the Fribergs 

method. This literature review is based on twelve quantitative articles published between 

01/2007 and 09/2017. The search for the articles was conducted in CINAHL Complete 

database and PubMed database. 

 

Results: The result of this review indicates that there are several, different interventions 

that may be used in addition to pharmacological treatment in order to effectively reduce 

preoperative anxiety in adult patients. Anxiety in the preoperative phase can be alleviated by 

providing the patient with information tailored to the individual's needs. Anxiety can also be 

reduced by providing emotional support or by helping the patient to find comfort in 

spirituality/religion. The result of this review indicates moreover that the level of anxious 

can be minimized by listening to soothing music, nature sounds or guided imagery. 

Relaxation exercises, aromatherapy, acupuncture and reflexology were also found to reduce 

preoperative anxiety. Only the photographic display was not found to be effective in 

reducing anxiety in the preoperative phase. 

 

Discussion: The result of this review was discussed in relation to the nurse's 

responsibilities. The discussion of the results was focused on the practical issues about 

implementation of the non-pharmacological methods in the clinical practice. Jean Watson's 

Theory of Human Caring was used as a theoretical framework that helped the author in 

results analysis. 

 

Keywords: Preoperative anxiety, Preoperative care, Nursing interventions,  

Non-pharmacological interventions 
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Inledning 

Under min sjuksköterskepraktik vid en kirurgisk gastroenterologisk vårdavdelning hade jag 

möjlighet att följa en patient under den preoperativa fasen och under själva operationen. Jag 

valde då en laparoskopisk galloperation, där patienten, en ung kvinna, skulle opereras under 

full narkos. I samtal med sjuksköterskan berättade patienten att hon var mycket rädd. Både 

sjuksköterskan och läkaren försökte muntra upp henne med lugnande ord men ingen av de 

frågade varför hon var rädd.  

I den avslutande fasen av ingreppet vaknade patienten plötsligt ur narkos. Hennes ansikte 

uttryckte rädsla och obehag när hon av all sin kraft försökte resa sig från operationsbordet. 

Anestesisjuksköterskan reagerade omedelbart genom att administrera läkemedel och patienten 

somnade igen. Allt hände väldigt snabbt i en total tystnad. För mig som student var det en rätt 

dramatisk händelse som gjorde ett starkt intryck på mig. Det var startskottet för många 

reflektioner gällande patientens sinnestillstånd innan en operation och dess betydelse för både 

operationsförloppet och tiden efter operationen. Framför allt har jag börjat fundera över på 

vilket sätt sjuksköterskan kan agera för att hjälpa en ångestfylld patient.  

Ångest inför ett kirurgiskt ingrepp utgör ett vanligt förekommande omvårdnadsproblem 

(Acar, 2016). Sjuksköterskans roll i den preoperativa fasen är att identifiera och åtgärda 

ångest med hjälp av interventioner som bör anpassas till patientens individuella behov (Järhult 

& Offenbartl, 2013). Föreliggande litteraturöversikt presenterar sammanställning av olika 

icke-farmakologiska interventioner som används med syfte att minska preoperativ ångest hos 

vuxna patienter. 

 

Bakgrund 

En kort introduktion till kirurgi och utvalda kirurgiska begrepp 

Kirurgi har urgamla anor (Järhult & Offenbartl, 2013). Kirurgiska metoder användes för att 

läka skador och sår, omskära, utföra balsamering samt trepanera, det vill säga öppna 

skallbenet. Det finns bevis i form av skallar, från 8000-talet f.Kr., med trepanationshål som 

har runda kanter, vilket innebär att de trepanerade människorna måste ha överlevt en lång tid 

efter ingreppet. Under 1700-talet blev kirurgi en allmänt accepterad del av den medicinska 

vetenskapen. Framväxt av anestesi och antiseptik, som skedde under 1800-talet, 

revolutionerade kirurgin. Den möjliggjorde att genomföra operativa ingrepp på kroppens inre 

organ och på så sätt behandla flera olika sjukdomar. 

Anestesi används för att eliminera smärta och andra obehagliga reaktioner som patienten 

kan uppleva under operationen (Holm & Hansen, 2000). Med de regionala anestesimetoderna 
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(lokalanestesi, intravenös regional anestesi och spinalanestesi) menas att operationsområdet är 

bedövat men patienten är vaken. Operationer kan också utföras i full narkos/generell anestesi 

(masknarkos, intubationsnarkos), vilket innebär att patienten är medvetslös. De regionala 

anestesimetoderna är enklare att genomföra och belastar dessutom inte patientens 

cirkulationssystem i samma grad som generell anestesi gör.  

Operationer som behöver utföras omedelbart kallas för akuta och operationer som planeras 

i förväg kallas för elektiva (Järhult & Offenbartl, 2013). Vid polikliniska operationer, kommer 

patienten direkt hemifrån till operationsavdelningen och går sedan hem efter att ha 

observerats ett par timmar efter ingreppet. Operationer kan även göras inneliggande, vilket 

innebär att patienten kommer till vårdavdelningen (dagen före ingreppet eller på 

operationsdagens morgon) och efter ingreppet återvänder igen till vårdavdelningen. Av 

ekonomiska skäl utförs nuförtiden operationer inom en s.k. dagkirurgi, vilket innebär att 

operation och eftervård ryms inom en och samma arbetsdag.  

 

Rädsla och ångest  

Rädsla, ångest och oro utgör en del av livet (Skärsäter, 2009). Rädsla kan beskrivas som en 

reaktion på ett konkret och identifierbart hot, vilket skapar ett flyktbegär inför en uppfattad 

fara (Sjöström & Skärsäter, 2010). Skillnaden mellan rädsla och ångest är att rädsla initierar 

en handlingsberedskap, däremot är ångest förenad med känsla av hjälplöshet.  

Det finns två typer av ångest (Skärsäter, 2009). En reaktiv ångest som utgör en normal 

reaktion med spänning och oro inför hot eller fara, samt en sjuklig ångest och det 

karakteristiska vid den är att det är svårt att identifiera de utlösande orsakerna. Den typen av 

ångest utgör en orimlig, obegriplig upplevelse och kan vara förenad med en känsla av kaos, 

katastrof och kontrollförlust. Både rädsla och ångest initierar samma psykiska och somatiska 

reaktioner, vars mål är att mobilisera individen till försvar eller flykt. Det sympatiska 

nervsystemet aktiveras, vilket resulterar i svettningar, muntorrhet, vidgade pupiller samt ökad 

muskulär spänning. Dessutom ökar pulsen, blodtrycket och andningsfrekvensen.  

Ångesttillstånd kan variera i intensitet: från oro och ängslan till panik (Ottosson & d´Elia, 

2008). En låg ångestnivå kan initialt öka prestationsförmåga. Långvarig ångest eller ångest av 

hög intensitet kan däremot orsaka en försämring i prestationsförmågan. I vissa fal kan det leda 

till handlingsförlamning eller irrationellt handlande. 
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Preoperativ ångest och dess orsaker 

Preoperativ ångest definieras som en obehaglig känsla av olust eller spänning som 

förekommer i samband med sjukdom, sjukhusvistelse samt den planerade anestesin och 

operationen (Yilmaz, Sezer, Gurler & Bekar, 2011). Preoperativ ångest är ett frekvent 

förekommande fenomen som gäller 11-80 procent av patienterna, beroende på ingreppets 

svårighetsgrad (Berntzen et al., 2011). Ebirim och Tobin (2010) identifierade ångest hos 34 

procent av patienterna (N=125). En annan studie visade att den preoperativa ångesten 

förekom hos 82 procent av patienterna (N=674) (Mitchell, 2012).  

Preoperativ ångest förekom framför allt hos kvinnliga patienter (Ebirim & Tobin, 2010; 

Yilmaz et al., 2011) samt hos personer som saknade socialnätverk (Yilmaz et al., 2011). Inget 

samband mellan patienternas ålder och förekomst av ångests har kunnat bevisas (Yilmaz et 

al., 2011). Ångest inför ett kirurgiskt ingrepp kan ha samband med rädsla för det okända eller 

rädsla för att inte ha någon kontroll (Berntzen et al., 2011). Patienterna kan vara rädda för att 

vakna under narkosen och känna smärta eller för att inte vakna ur narkosen (Ebirim & Tobin, 

2010). Personer med cancersjukdom var ofta ångestfyllda för att de oroade sig över vad en 

operation kan avslöja (Berntzen et al., 2011). Patienterna kan dessutom vara rädda för 

postoperativ smärta och illamående samt för att drabbas av fysiska eller psykiska skador, på 

grund av personalens fel (Ebirim & Tobin, 2010). 

 

Konsekvenser relaterade till preoperativ ångest 

De fysiologiska reaktionerna som ångest initierar gör att det krävs högre doser anestetika för 

att kunna framkalla och underhålla anestesi (Maranets & Kain, 1999). Detta innebär att 

patienter med en förhöjd ångestnivå inför en operation har ökad risk för att vakna ur narkosen. 

Ångest i preoperativt skede kan dessutom negativt påverka patientens återhämtning i den 

postoperativa fasen, vilket leder till förlängda vårdtider, högre vårdkostnader och ytterligare 

lidande för patienten (Järhult & Offenbartl, 2013). Det har påvisats att det finns ett samband 

mellan preoperativ ångest och postoperativ smärta. En förhöjd grad av ångest i ett 

preoperativt skede har påverkat förekomst av postoperativ smärta både direkt efter 

operationen (Gerbershagen et al., 2009; Robleda, Sillero-Sillero, Puig, Gich, & Banos, 2014; 

Suffeda, Meissner, Rosendahl & Guntinas-Lichius, 2016), tre månader efter (Choiniere et al., 

2014; Gerbershagen et al., 2009) och ett år efter operationen (Wylde, Trela-Larsen, 

Whitehouse, & Blom, 2017). Patienterna som upplevde ångest i samband med det kirurgiska 

ingreppet hade högre risk för att drabbas av kvarstående postoperativ smärta (Choiniere et al., 

2014; Gerbershagen et al., 2009; Wylde et al., 2017). Det har också blivit påvisat att det fanns 
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ett samband mellan preoperativ ångest och postoperativ illamående och kräkningar (Young et 

al., 2014). En förhöjd grad av preoperativ ångest kan dessutom resultera i nedsatt psykisk 

välbefinnande efter operationen (Ai, Kabbaj & Kathy, 2015; Kagan & Bar-Tal, 2008). Inget 

signifikant samband mellan preoperativ ångest och postoperativt delirium har däremot kunnat 

påvisas (Detroyer et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans roll i den preoperativa fasen 

Perioperativ omvårdnad omfattar tre faser (Berntzen et al., 2011). Den preoperativa fasen 

sträcker sig från att ett definitivt beslut om att patienten ska opereras fattas, fram tills att 

patienten blir opererad. Den andra fasen kallas intraoperativ. Detta är en period, då patienten 

befinner sig på operationsbordet och det kirurgiska ingreppet pågår. Den tredje fasen kallas 

postoperativ och den sträcker sig från att patienten flyttas till en postoperativ avdelning för 

särskild övervakning, fram tills patienten kan flyttas vidare till en vårdavdelning. 

Att arbeta preventivt genom att identifiera risker och problem i samband med ett operativt 

ingrepp är en del av sjuksköterskans ansvarsområde (Yilmaz et al., 2011). Preoperativ ångest 

utgör ett exempel på en av de faktorer som kan negativt påverka både operationsförlopp och 

patientens återhämtning efter det kirurgiska ingreppet (Ebirim & Tobin, 2010). 

Sjuksköterskans roll i den preoperativa fasen är att identifiera preoperativ ångest hos patienter 

och åtgärda den med hjälp av interventioner som bör anpassas till patientens individuella 

behov (Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

Utvalda bedömningsinstrument för att mäta preoperativ ångest 

I litteraturen beskrivs flera olika verktyg som används för att identifiera ångest i samband med 

anestesi och kirurgi. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) är ett av de mest använda 

bedömningsinstrumenten (Vaughn, Wichowski & Bosworth, 2007). STAI är ett frågeformulär 

som består av två delar. Den första delen kallas SAI eller STAI-S och ger mått på state-

ångest, dvs. en aktuell ångestnivå (ett aktuellt ångesttillstånd) som upplevs i samband med en 

stressig situation till exempel ett kirurgiskt ingrepp. Den andra delen kallas TAI eller STAI-T 

och ger mått på trate-ångest, det vill säga benägenhet för ångestreaktioner, som är relativt 

konstant över tid. Båda delar består av 20 påståenden som besvaras med hjälp av en fyrgradig 

skala. Möjliga poäng på varje del varierar från 20 till 80.  En hög poängsumma indikerar hög 

ångestnivå.  

En visuell analog skala (VAS) är ett allmänt känt skattningsinstrument för att mäta 

intensitet av olika symtom, bland annat ångest (Ebirim & Tobin, 2010). VAS-skalan består av 
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en tio centimeter lång, horisontell eller vertikal linje, med ändpunkterna "ingen ångest = 0" till 

"värsta tänkbara ångest =10". Patienten bedömer sin upplevelse av ångest med hjälp av en 

flyttbar markör eller genom att rita ett streck/kryss på skalan. 

 

Ångestdämpande interventioner 

Farmakologiska interventioner 

Farmakologiska åtgärder baseras på olika ångestdämpande, muskelavslappnande läkemedel 

(benzodiazepiner och antiepileptika) som rutinmässigt administreras direkt innan operativt 

ingrepp (Bucx, Krijtenburg, & Kox, 2016). Användning av ovannämnda läkemedel kan ge 

upphov till paradoxala reaktioner och innebär även risk för oönskade biverkningar som kan 

negativt påverka vitala livsfunktioner. Forskning bedrivs därför i syfte att testa andra 

läkemedel, som uppfyller ångestdämpandefunktion och ger inga eller minimala biverkningar, 

till exempel melatonin (Patel & Kurdi, 2015).  

 

Icke-farmakologiska interventioner: standardvård  

Intervju med patienten och datainsamling är en nödvändig del av preoperativa förberedelser 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Mötet mellan sjuksköterska och patient utgör dessutom 

möjlighet att ge information och stöd och på så sätt hjälpa patienten att mentalt förbereda sig 

inför den planerade operationen (Yilmaz et al., 2011). Uppgiften att förmedla kunskap och 

stöd kan dock utföras på olika sätt (muntligt, skriftligt eller genom multimedia) och forskning 

bedrivs i syfte att hitta de mest effektiva metoderna. 

 

Icke-farmakologiska interventioner: komplementärmedicinska behandlingsmetoder 

Med komplementärmedicinsk behandling menas behandling som används som ett 

komplement till konventionell naturvetenskaplig medicin (Carlsson & Falkenberg, 2007). En 

stark efterfrågan på komplementärmedicinska behandlingsmetoder ökar snabbt över hela 

världen (Zegarra Willquist, 2016). Det finns studier som visar att både mängden och 

kostnader för traditionell vård kan reduceras då den kombineras med komplementära 

behandlingar såsom akupunktur, zonterapi, aromaterapi eller musikterapi (Carlsson & 

Falkenberg, 2007). 
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Problemformulering 

Trots utveckling inom både kirurgi och anestesi, utgör preoperativ ångest ett vanligt 

förekommande omvårdnadsproblem. Ångest initierar en rad av fysiologiska reaktioner (ökad 

muskulär spänning, takykardi, förhöjd blodtryck och andningsfrekvens) som försvårar att 

framkalla och underhålla anestesi. Den kan dessutom öka risken för ogynnsamma 

komplikationer i den postoperativa fasen. Kunskap om effektiva, snabbverkande 

ångestreducerande interventioner, som kan användas som ett komplement till farmakologisk 

behandling, ökar sjuksköterskans förmåga till att effektivt informera, stödja samt 

symptomlindra patienten. Sådan kunskap kan dessutom utgöra grunden för att skapa tydliga 

rutiner för hur ångest i preoperativt skede ska åtgärdas. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva icke-farmakologiska interventioner som används för att minska 

preoperativ ångest hos vuxna patienter. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande litteraturöversikt kommer Jean Watsons omvårdnadsteori om mänsklig omsorg 

att användas (Watson, 2008). En djup, kärleksfull omsorg om sin nästa är det etiska och 

moraliska ideal som bör vägleda sjuksköterskan i hennes arbete. Omsorgsteorin sträcker sig 

utöver vårdsituationen, för att Watson menar att genom att utveckla och sprida omsorg samt 

kärlek till medmänniskor kan vi bidra inte bara till bättre vård, utan även till en bättre värld. 

Watson anser att människor är mångdimensionella, unika individer som på den högre, andliga 

dimensionen är förenade, både med varandra och med hela universum. Konsekvensen är att 

allt som vi gör med och mot oss själva och dem vi möter, sprider sig som ringar på vattnet och 

har betydelse för mänskligheten i ett globalt perspektiv.  

Watsons teori om mänsklig omsorg förefaller mycket tillämpbar i denna studie av två 

anledningar. För det första, lyfter Watson fram vikten av att vara närvarande för patientens 

känslouttryck och betrakta känslorna som viktiga källor till information om hur en person mår 

och vad han eller hon behöver (Watson, 2008). Det innebär att alla patientens känslor, till och 

med de negativa, som bland annat ångest, måste uppmärksammas (den femte 

caritasprocessen). Wiklund Gustin och Lindwall (2012) poängterar att Watson anser att 

sjuksköterskan behöver närma sig till den andres känslor och tankar. I hennes resonemang 

utgör detta grunden för en god vårdrelation, i vilken den transpersonella omsorgen är central. 
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Vidare menar hon att det är en helande handling i sig för att patienten genom att uttrycka sina 

känslor kan få en ökad förståelse för sig själv.  

Tillämpning av Watsons omsorgsteori kan dessutom motiveras med att Watson fokuserar 

på valet av omvårdnadsåtgärder, som hon kallar för interventioner (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Watson menar att sjuksköterskans interventioner ska bli medvetna och 

adekvata i förhållande till den unika patientens behov (Watson, 2008). Vid valet av 

interventioner kan sjuksköterskan inte begränsa sig endast till att tillämpa procedurer. Istället 

påpekar hon vikten av att vara engagerad och kreativ i att hitta de för patientens bästa 

lösningar (den sjätte caritasprocessen). Watson betonar betydelsen av förmåga att ”tänka 

utanför ramarna” och att använda sig av olika sorters kunskap, för att på det viset optimera 

omvårdnaden. Allt detta kan tolkas som en teoretisk grund för att uppmärksamma forskning 

som bevisar effektivitet av de ordinära omvårdnadsåtgärderna, men även forskning som lyfter 

fram nya, komplementärmedicinska metoder som har potential att minska preoperativ ångest.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den föreliggande litteraturöversikten är 

relaterad till Watsons holistiska perspektiv, där människan uppfattas som mångdimensionell 

och hälsa handlar om upplevelse av harmoni i livet.  

 

Metod 

Uppsatsen utgör en begränsad litteraturöversikt och utgår från Fribergs (2017) beskrivning. 

Enligt Friberg (2017) ska en litteraturöversikt sammanställa befintliga forskningsstudier med 

syftet att ge en bred översikt över det valda kunskapsområdet.  

 

Datainsamling 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har skett i två databaser: CINAHL Complete och 

PubMed, som samlar in både kvantitativa och kvalitativa studier inom såväl vårdvetenskap, 

som andra discipliner. Översättning av relevanta svenska termer har utförts med hjälp av 

Svensk MeSH.  

Litteratursökningen dokumenterades under hela processen och presenteras i bilaga 1. 

Sökningen syftade till att hitta vetenskapliga studier som kan direkt svara på uppsatsens syfte. 

Vid sökning användes tre ämnesord (MeSH terms): anxiety, preoperative care och nursing 

interventions. Dessutom utfördes en fritextsökning med följande sökord: ”preoperative 

anxiety”, ”presurgical anxiety”, ”presurgical fear”, ”preoperative procedure”, ”presurgical 

procedure” samt ”nursing measures”. 
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Urval 

Sökningsresultat begränsades med hjälp av tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier. 

Följande inklusionskriterier användes: full text, peer review, publiceringsdatum: mellan den 1 

januari 2007 och den 1 oktober 2017, språk: engelska samt patient grupp: vuxna patienter. 

Studierna tilläts vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Artiklarnas urval 

begränsades vidare med följande exklusionskriterier: postoperativ ångest och farmakologiska 

ångestdämpande åtgärder. Dessutom uteslöts översiktsartiklar. I ett första skede granskades 

sökresultatens rubriker och därefter lästes sammanfattningarna. Ifall sammanfattningen 

bedömdes som relevant för uppsatsens syfte lästes hela artikeln. Därefter genomfördes den 

slutgiltiga granskningen med hjälp av kvalitetsgranskningsfrågor för kvantitativa respektive 

kvalitativa studier (Fribergs, 2017). 

 

Dataanalys 

Forskningsartiklar analyserades och granskades kritiskt med tanke på att behålla 

objektiviteten genom att eliminera risken för ett selektivt urval. Artiklarna som bedömdes 

vara relevanta utifrån studiens syfte ingick i analysen i enlighet med Fribergs beskrivning av 

analysskedet (2017). Det innebär att de tolv utvalda, kvantitativa studierna lästes ett flertal 

gånger. Likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat identifierades genom att 

markera utvalda delar av texten i varje enskild artikel och därefter översatta dem till svenska 

och dokumentera i en översiktstabell (bilaga 2). På detta sätt blev materialet indelat i olika 

kategorier, där icke-farmakologiska interventioner av liknande karaktär sammanställdes.  

Detta utgjorde grunden för val av teman som studiernas resultat redovisades under.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) har varje forskningsarbete en etisk dimension och därför ska 

författarna kunna förtydliga deras forskningsetiska motivering till att undersöka den valda 

problematiken. Denna litteraturöversikt motiveras med behov av kunskap om effektiva 

metoder som har potential av att minska preoperativ ångest. Litteraturöversiktens resultat 

kommer att vara till hjälp för vårdgivare som bemöter patienter inför olika former av 

operativa ingrepp.  

Forskningsartiklar skulle väljas och granskas med syfte att behålla objektiviteten (Friberg, 

2017). Detta innebär att författarens personliga åsikter eller förutfattade antaganden inte kan 

påverka varken valet av texter eller analysprocessen. Forskningsartiklar skulle dessutom 
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väljas utifrån deras kvalité, vilket innebär bland annat en kontroll av forskningsetiska 

överväganden. Litteratursökningen resulterade i tolv studier som bedöms vara utförda enligt 

forskningsetiska principer. Alla artiklar var godkända av en etisk kommitté. I fallet av tio 

artiklar nämnde författarna att de har fått deltagarnas skriftliga godkännande innan 

forskningen påbörjades. En artikel innehåller även information om att deltagarna blev 

informerade om rättigheter som de hade under forskningsprocessen.  

 

Resultat 

Efter sammanställning av de olika icke-farmakologiska interventionerna kunde tre teman 

urskiljas: Information och stöd, Musik, naturljud och vägledd dagdröm samt Övriga 

komplementärmedicinska interventioner.  

 

Information och stöd  

Den preoperativa ångesten kan minskas om patienten får kontinuerlig information och stöd 

(Heilmann et al., 2016; Hosseini, Salehi, Fallahi Khoshknab, Rokofian & Davidson, 2013; 

Jlala et al., 2010; Sadati et al., 2013). Ett effektivt sätt att ge information redovisas i en studie 

av Jlala et al. (2010), där patienter i interventionsgruppen tittade på en kort film, i vilken en 

anestesiläkare träffade en patient som skulle genomgå samma procedur. Anestesiologen 

förklarade hur både anestesin och operationen skulle gå till, informerade om risker för möjliga 

komplikationer samt gav postoperativa råd. Filmen visade steg för steg allt som skulle hända 

med patienten under hans/hennes vistelse på sjukhuset. För att kunna titta på filmen, använde 

patienterna en lånad laptop och hörlurar. Interventionen ägde rum två veckor innan ingreppet, 

under patienternas preoperativa besök på avdelningen.  

Andra studier (Heilmann et al., 2016; Sadati et al., 2013) visade att sänkning av ångestnivå 

kan också uppnås när information ges muntligt, under ett individuellt möte mellan patienten 

och sjuksköterskan. Dagen innan operationen träffade patienten sjuksköterskan och fick 

möjlighet att ställa frågor angående både det kirurgiska ingreppet och den postoperativa fasen. 

Patienternas frågor besvarades därefter på ett pedagogiskt sätt. Dessutom blev patienterna 

informerade om både anestesi och operationens förlopp samt om vården efter det operativa 

ingreppet.  

Den terapeutiska effekten av en utökad, individuell anpassad information kan ytterligare 

förstärkas med känslomässigt stöd som ges till patienten av en sjuksköterska som genomgick 

en speciell utbildning (Heilmann et al., 2016). Interventionen i form av en öppen dialog 

syftade till att underlätta för patienten att uttrycka och acceptera sina negativa känslor som 
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uppstod i samband med operationen. Sjuksköterskan försökte också försäkra patienten 

angående vårdpersonalens kompentenser som är en förutsättning för både operationens goda 

resultat och en fungerande symptomlindring i den postoperativa fasen. Interventionen 

inkluderade även en kort avslappnande övning som handlade om att föreställa sig ett positivt 

resultat av det kirurgiska ingreppet. Heilmann et al. (2016) påpekar dessutom att i 

vårdprocessen bör sjuksköterskan kunna identifiera och använda patientens resurser, till 

exempel genom att uppmuntra patienten till att kontakta sina närstående, vilket kan utföra 

källan till stöd och tröst i den preoperativa fasen.  

Sjuksköterskans roll i att uppmärksamma patientens resurser och använda dem i syfte att 

minska preoperativ ångest blev också påpekad i en annan studie. Hosseini et al. (2013) anser 

att sjuksköterskan bör fokusera på patientens andliga behov och använda patientens tro i 

ångestdämpande syfte. I denna studie träffades inneliggande patienter fem gånger i mindre 

grupper för att under varje träff (45-60 minuter) be, lyssna på recitationen av Koranens 

utvalda delar samt upprepa positiva påstående som hade samband med deras religiösa 

tradition. 

I fallet av alla ovannämnda studier (Heilmann et al., 2016; Hosseini et al., 2013; Jlala et al., 

2010; Sadati et al., 2013) resulterade interventionerna i en signifikant sänkning av ångestnivå 

hos patienter i interventionsgrupper. Innan operationen var patienter i interventionsgrupperna 

signifikant mindre ångestfyllda i jämförelse med patienter i kontrollgrupperna. 

 

Musik, naturljud samt vägledd dagdröm 

Att låta patienten lyssna på musik eller naturljud, direkt innan operationen, visade sig vara en 

god åtgärd för att minska preoperativ ångest (Ertuğ, Ulusoylu, Bal & Özgür, 2017; Gómez‐

Urquiza et al., 2016; Lin, Lin, Huang, Hsu, & Lin, 2011; Ni, Tsai, Lee, Kao & Chen, 2011). 

Patienterna använde lånade CD-spelare eller MP3-spelare och lyssnade på musik eller 

naturljud med hörlurar. De fick välja bland olika alternativ från en förutbestämd repertoar. 

Dessutom kunde de välja ljudnivå. I fallet av inneliggande patienter tog interventionen plats i 

patienternas rum (Ertuğ et al., 2017; Lin et al., 2011). Dagkirurgiska patienter lyssnade på 

musik i operationsavdelningens väntrum (Gómez- Urquiza et al., 2016; Ni al., 2011). 

Interventionstid varierade från 20 (Ertuğ et al., 2017; Ni et al., 2011), 22 (Gómez- Urquiza et 

al., 2016) till 30 minuter (Lin et al., 2011). Endast i fallet av studien av Lin et al. (2011) 

utfördes interventionerna mer än en gång, det vill säga patienterna lyssnade på musik eller 

naturljud 30 minuter på kvällen innan operationsdagen och 30 minuter på operationsdagen. I 
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Gómez- Urquiza et al. (2016) studie var musikens terapeutiska effekt ytterligare förstärkt med 

en fotografisk utställning. 

Studiernas resultat påvisade att positiv effekt uppnåddes oavsett om patienterna lyssnade 

på lugn popmusik (Gómez- Urquiza et al., 2016, Lin et al., 2011; Ni et al., 2011), klassisk 

musik (Gómez- Urquiza et al., 2016, Lin et al., 2011), religiös musik (Lin et al., 2011) eller 

olika naturljud: fåglar, flod, regn, skog och vattenfall (Ertuğ et al., 2017, Lin et al., 2011). 

Behandling med ljud resulterade i statistiskt signifikant sänkning av preoperativ ångest hos 

patienter i interventionsgrupper (Ertuğ et al., 2017, Gómez- Urquiza et al., 2016, Ni et al., 

2011). I fallet av alla ovannämnda studier var patienter i interventionsgrupperna signifikant 

mindre ångestfyllda innan operationen i jämförelse med patienter i kontrollgrupperna (Ertuğ 

et al., 2017; Gómez- Urquiza et al., 2016; Lin et al., 2011; Ni et al., 2011).  

Både Gonzales et al. (2010) och Attias et al. (2016) undersökte effekten av vägledd 

dagdröm, som är en metod i vilken musik används som en bakgrund för positiva suggestioner. 

Patienterna använde lånade CD-spelare och lyssnade på vägledd dagdröm med hörlurar. En 

30 minuter lång intervention, som ägde rum strax innan operationen, resulterade i fallet av 

båda studier i en signifikant sänkning av ångestnivå.  

Attias et al. (2016) jämförde i sin studie effekten av en allmän vägledd dagdröm som var 

inspelad på CD med en individuell vägledd dagdröm som utfördes av en erfaren specialist. 

Båda metoder visade sig vara effektiva i sänkning av den preoperativa ångesten men bästa 

resultat, det vill säga lägsta ångestnivå observerades hos patienter efter individuellt anpassad 

vägledd dagdröm session.  

 

Övriga komplementärmedicinska interventioner 

En fotografisk utställning 

Gómez‐Urquiza et al. (2016) studie undersökte effekten av en fotografisk utställning på 

preoperativ ångest hos dagkirurgiska patienter. En 22 minuter lång video med landskapsbilder 

var spelad en gång för varje patient under hans/hennes vistelse i operationsavdelningens 

väntrum. Interventionen resulterade i sänkning av ångestnivå men skillnaden mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen var inte statistiskt signifikant. Patienterna som 

endast tittade på bilderna hade signifikant högre ångestnivå i jämförelse med patienter som 

förutom att titta på bilderna kunde samtidigt lyssna på musik. En fotografisk utställning utan 

musik har inte fyllt ångestreducerande funktion. Endast i kombination med musiken har den 

visat sig vara effektiv för att minska patienternas ångest i preoperativt skede.  
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Avslappningsövningar 

Ertuğ et al. (2017) studie undersökte effekten av avslappningsövningar på preoperativ ångest 

hos inneliggande patienter. På operationsdagen fick patienterna instruktioner och de gjorde 

övningarna i tio minuter i sina rum. Övningarna handlade om att spänna och därefter slappna 

av kroppens alla stora muskelgrupper. Interventionen resulterade i sänkning av ångestnivå och 

skillnaden mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen var statistiskt signifikant. Det 

fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i ångestnivå mellan patienter som gjorde 

avslappningsövningar och patienter från en annan interventionsgrupp som lyssnade på 

naturljud. Detta innebär att både avslappningsövningar och naturljud har i detta fall visat sig 

vara lika effektiva som ångestreducerande åtgärder.  

 

Aromaterapi  

Franco et al. (2016) undersökte effekten av aromaterapi på ångestnivå hos dagkirurgiska 

patienter. Försökspersoner i interventionsgruppen andades in lavendelolja 2 % i tio minuter 

med hjälp av en syrgasmask med syrgasflöde på två liter per minut. Interventionen som 

utfördes direkt innan operationen resulterade i en signifikant sänkning av ångestnivå.  

 

Akupunktur och zonterapi (reflexologi)  

I en studie av Attias et al. (2016) fick patienter i interventionsgruppen en individuellt 

anpassad akupunkturbehandling, direkt innan operationen. Den ägde rum i cirka 30 minuter 

och omfattade stimulation av flera olika akupunkturpunkter. Behandlingen utfördes av en 

erfaren specialist, med hjälp av vanliga akupunkturnålar. Efter interventionen var ångestnivå 

hos försökspersoner signifikant lägre i jämförelse med patienter i kontrollgruppen.  

I en annan studie (Acar, Cuvas, Ceyhan & Dikmen, 2013) användes pressnål, med hjälp av 

vilken stimulation av endast en punkt utfördes. I detta fall var det en Yintang punkt som är 

lokaliserad mellan ögonbrynen. Metoden valdes på grund av dess enkelhet som enligt 

författarna möjliggör att den kan användas utan någon speciell utbildning eller kompetens.  

Interventionen, som ägde rum i 20 minuter, resulterade i signifikant sänkning av den aktuella 

ångestnivån (state-ångest), medan ångestbenägenhetsnivå (trait-ångest) förblev opåverkad.  

En individuellt anpassad zonterapi (reflexologi) har också visats ha en god effekt på 

patienters sinnestillstånd i den preoperativa fasen (Attias et al., 2016). En mjuk massage av 

reflexzoner på fötter var utförd, i cirka 30 minuter, av en erfaren specialist. Behandlingen 

ägde rum på operationsdagen. Efter interventionen var ångestnivå hos försökspersoner 
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signifikant lägre i jämförelse med patienter i kontrollgruppen. Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad i ångestnivå mellan patienterna som fick zonterapi och patienterna som 

fick akupunkturbehandling, vilket innebär att båda metoder visade sig i detta fall vara lika 

effektiva som ångestreducerande åtgärder.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens resultat utgör en sammanställning av flera, olika interventioner som har 

potential att minska preoperativ ångest hos vuxna patienter och därför kan det konstateras att 

resultatet besvarar studiens syfte. Det uppfyller en informativ funktion men ger inte svar på 

frågan om de olika metodernas effektivitet. För att kunna dra preliminära slutsatser angående 

effektiviteten behövs mer genomgående litteraturstudier med betydligt större underlag.  

Sökningen efter vetenskapliga studier utfördes på samma sätt i två olika databaser som har 

omvårdnadsfokus (bilaga 1). Samtliga sökord som användes för att hitta relevant litteratur var 

direkt kopplade till litteraturöversiktens syfte. För att inte missa några icke-farmakologiska 

interventioner gjordes sökningar där bredare begrepp samt synonymer användes. 

Artikelsökningen begränsades till studier som var publicerade inom tio år samt var gratis eller 

fanns tillgängliga via högskolans bibliotek. Detta kunde orsaka att ett antal relevanta artiklar 

missades, vilket i sin tur kunde påverka litteraturöversiktens resultat. Ett försök till 

systematiska sökningarna gjordes med samma tillvägagångssätt, gällande sökord och 

begränsningar, vilket resulterade i många artiklar som handlade om farmakologiska åtgärder, 

pediatriska patienter, postoperativ ångest eller artiklar som var litteraturöversikter. Samtliga 

träffar som inte svarade på syftet sorterades bort i ett tidigt skede. Studiernas kvalitet 

granskades med hjälp av Fribergs (2016) granskningsprotokoll för studier med kvantitativ 

design. Granskningsmallen som användes valdes för att den var tydlig och enkel att använda. 

Både kvalitetsgranskning och analysen av samtliga artiklar genomfördes av en person. 

Samtliga resultatartiklar var av kvantitativ design. Elva av de valda artiklarna var 

randomiserade kontrollerade studier med högt bevisvärde. Anledning till att inkludera även en 

kvasi-experimentell studie (Lin, Lin, Huang, Hsu, & Lin, 2011) var att den svarade bra på 

litteraturöversiktens syfte.  

I de utvalda artiklarna mättes preoperativ ångest med hjälp av olika bedömningsinstrument. 

I elva artiklar användes State-Trait Anxiety Inventory (STAI) eller Visuell analog skala 

(VAS). Två av studierna (Ertuğ et al., 2017; Jlala et al., 2010) använde båda ovannämnda 
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bedömningsinstrument och visade att det finns en positiv korrelation mellan dem. På grundval 

av detta konstaterades att artiklarnas resultat kunde jämföras. I en studie av Hosseini et al. 

(2013) användes ett annat bedömningsinstrument (Hamilton Anxiety Scale), vilket gör att det 

kan vara problematiskt att jämföra studiens resultant med andra artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten.  

De tolv utvalda artiklarna presenterar resultat av forskning som utfördes på olika 

patientgrupper. Försökspersonerna var patienter som stod inför olika kirurgiska ingrepp som 

skulle genomföras under olika former av bedövning. Det har visats att ångestnivå inför en 

operation berodde på ingreppet svårighets grad (Berntzen et al., 2011) och var högre i fallet av 

operationer som utföras under generell anestesi (Mitchell, 2012). Detta gör att uppsatsens 

resultat inte kan generaliseras eftersom det inte är säkert att en intervention som var effektiv i 

fallet av en viss patientgrupp, kommer att visa samma goda ångestreducerande effekt i fallet 

av patienter som står inför en svårare operation.  

Studierna som inkluderades i litteraturöversikten var genomförda i olika världsdelar. 

Överföring av forskningsresultat till en annan miljö kräver diskussion kring dess 

tillämpbarhet. I fallet av denna litteraturöversikt gäller det framför allt de kontroversiella 

komplementärmedicinska metoder, som i olika länder accepteras i större eller mindre 

utsträckning. I det svenska samhället finns ett stort intresse i integrativ medicin (Carlsson & 

Falkenberg, 2007), vilket gör att de komplementärmedicinska ångestreducerande 

interventionerna verkar kunna appliceras i Sverige med samma goda resultat. Endast 

tillämpning av de andliga/religiösa interventioner (Hosseini et al., 2013) verkar vara 

problematisk i det svenska sekulära samhället.  

 

Resultatdiskussion 

Preoperativ ångest är ett vanligt förekommande omvårdnadsproblem (Acar, 2016) som kan 

både försvåra anestesiinduktion (Maranets & Kain, 1999) och öka risken för förekomst av 

postoperativa komplikationer såsom smärta (Vaughn, Wichowski & Bosworth, 2007) och 

illamående (Ghanei Gheshlagh, Dastras, Fazlali Pourmentioned & Nasri, 2012). En hög grad 

av ångest i det preoperativa skedet kan även öka risken för mortalitet (Williams et al., 2013). 

Sjuksköterskan måste därför kunna identifiera preoperativ ångest och åtgärda den. Ångest i 

den preoperativa fasen åtgärdas framför att med hjälp av en rutinmässig farmakologisk 

behandling (Berntzen et al., 2011). Den ångestdämpande effekten av benzodiazepiner och 

antiepileptika kan dock vara otillräcklig (Attias et al., 2016). Användning av högre doser löser 
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inte problemet för att den ökar risken för biverkningar (Bucx, Krijtenburg, & Kox, 2016). Det 

som däremot kan påverka patientens upplevelse och hjälpa honom/henne att mentalt 

förbereda sig för operationen är möte med sjuksköterskan. Det framkom i litteraturöversiktens 

resultat att den preoperativa ångesten kan minskas om patienten får en utökad, individuell 

anpassad information. Den ångestreducerande effekten uppnåddes oavsett om informationen 

förmedlades muntligt (Heilmann et al., 2016; Sadati et al., 2013) eller i form av en kort film 

(Jlala et al., 2010). Detta stöds av Hernandez-Palazon et al. (2015) forskningsresultat som 

visar att bristande kommunikation utgör en riskfaktor för förekomst av ångestreaktion i den 

preoperativa fasen. I uppsatsens resultat redovisades även att ångest kan lindras om patienten 

får ett känslomässigt stöd (Heilmann et al., 2016) eller hjälp med att finna tröst i 

andlighet/religion (Hosseini et al., 2013). Det överensstämmer med Baldwin et al. (2017) 

studie som visade att reikibehandling signifikant sänkte ångestnivå hos patienter efter en 

knäoperation.  

En styrelse på varje avdelning skulle avgöra på vilket sätt patienten ska informeras. Om 

information ska förmedlas muntligt, under patientens möte med sjuksköterskan, behövs 

tydliga riktlinjer angående både informationsomfattning och mötets förlopp. Att föra en 

dialog med patienten och på grundval av detta ge honom/henne en individuell anpassad 

information och stöd, utgör dock en tidskrävande uppgift. I fallet av problem med 

personalbrist kan det därför vara fördelaktigt att investera i och skapa en kort 

videopresentation.  

Båda ovannämnda interventioner kan diskuteras utifrån Jean Watsons omsorgsteori 

(Watson, 2008). I den sjunde caritasprocessen lyfter Watson fram patientens behov av 

information. Både informationsomfattning och själva sättet att förmedla den ska enligt 

Watson vara individuellt anpassad till patienten. För att lyckas med detta måste 

sjuksköterskan ta hänsyn till patientens aktuella kunskap, kognitiva förmåga samt livsvärld. 

Uppsatsens resultat kan dessutom relateras till den nionde caritasprocessen, inom vilken 

Watson lyfter fram människans andliga dimension och påpekar att alla patientens behov är 

lika viktiga. Watson anser att sjuksköterskan måste respektera patientens andligt-religiösa 

behov och dessutom sträva efter att skapa förutsättningar för att de ska kunna tillgodoses.  

I mötet med patienten som är ångestfylld kan sjuksköterskan dessutom utnyttja musikens 

terapeutiska effekt. Musiken som en åtgärd som ökar patienters välbefinnande används på 

några sjukhus i Sverige, till exempel i Örebro universitetssjukhus (Zegarra Willquist, 2016).  

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att både lugn musik, naturljud och vägledd 

dagdröm kan signifikant minska preoperativ ångest (Attias et al., 2016; Ertuğ et al., 2017; 
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Gonzales et al., 2010; Gómez- Urquiza et al., 2016; Lin et al., 2011; Ni et al., 2011). Liu och 

Petrini (2015) kom i sin studie fram till ett liknande resultat och visade att musik sänker 

ångestnivå och gör att kroppen återhämtar sig snabbare efter en operation. 

Litteraturöversiktens resultat stöds även av Halpin, Speir, CapoBianco och Barnett (2002) 

forskning som visade en signifikant sänkning av preoperativ ångest efter en vägledd dagdröm 

session.  

Musikterapi och vägledd dagdröm utgör exempel på enkla interventioner som inte kräver 

stora investeringar. Användning av båda metoder kan relateras till Watsons resonemang om 

människans mångdimensionella natur (Watson, 2008). För Watson är människan i grunden en 

andlig varelse som har en kropp och ett medvetande. Musiken, liksom språket, riktar sig mot 

personen som helhet och har förmågan att beröra människans alla dimensioner. Watson anser 

att både ljudets vibrationer och begrepp som används påverkar människans energifält och kan 

därför användas som ett verktyg för att skapa en upplevelse av inre lugn och harmoni hos 

patienten, vilket i sin tur leder till hälsa. Enqvist (2010) förklarar närmare detta fenomen och 

ger praktiska förslag på hur vårdgivaren kan stödja patienten. Han menar att den ångestfyllda 

patienten lyssnar på barnets sätt, det vill säga att han/hon har svårt att höra negationer och 

samtidigt är han/hon känslig för ordens undermening. Detta gör att en information som 

förmedlas med en positiv intention kan ändå uppfattas negativt.  Nedan presenteras några 

exempel som visar hur samma sakinnehåll kan delges på två sätt, oroande (-) eller stödjande 

(+): 

 Du behöver inte vara rädd. (-) 

 Här är du väl omhändertagen, du kan vara lugn. (+) 

 

 När det gör ont efter operationen, får du smärtlindring. (-) 

 Efter operationen får du precis så mycket smärtstillande, som du behöver för att må 

bra. (+) 

 

 Annars får du ta dig till akuten. (-) 

 Du vet om att sjukhuset alltid är öppet om du behöver. (+) 

De övriga komplementärmedicinska interventionerna som beskrevs i examensarbetes 

resultat skiljer sig när det gäller behov av resurser. Avslappningsövningar utgör ett exempel 

på en metod som är relativt enkel att använda och genererar inga extra kostnader. Användning 

av aromaterapi, akupunktur eller zonterapi kräver däremot specialistutbildad personal, vilket 

väcker frågan om kostnadseffektivitet. Alla ovannämnda interventioner har visats vara 

effektiva som ångestreducerande åtgärder (Acar et al., 2013; Attias et al., 2016; Ertuğ et al., 
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2017; Franco et al., 2016). Forskningsanvändning i praktiken är dock i detta fall problematisk. 

I Sverige är det Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) som bestämmer över 

komplementärmedicin i vården. Sjuksköterskor, liksom övrig legitimerad vårdpersonal, får i 

sitt arbete eller utanför arbetsplatsen utföra komplementärmedicinska metoder endast om de 

har utbildning för detta (Zegarra Willquist, 2016). Dessutom kan de komplementärmedicinska 

metoderna användas endast i syftet som är vetenskapligt bevisad. Med detta menas att en 

sjuksköterska som har utbildning i akupunktur får utföra akupunktur på en patient i syfte att 

lindra smärta eftersom akupunktur är vetenskapligt bevisad i just detta syfte. Däremot får 

sjuksköterskan inte ge akupunktur för att till exempel öka matsmältningen, varken i sitt arbete 

eller utanför arbetsplatsen.  

För att kunna införa nya behandlingsmetoder krävs vetenskapliga bevis. Socialstyrelsen, 

som är ansvarig för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, rekommenderar 

sjuksköterskor att göra en litteratursökning eller att genomföra en studie som ska prova ifall 

den valda metoden fungerar i ett bestämt syfte och i fallet av en bestämd patientgrupp 

(Carlsson & Falkenberg, 2007). Författare till denna litteraturöversikt anser därför att 

sjuksköterskor skulle aktivt engagera sig i forskningsarbete för att på så sätt kunna bidra till 

bättre vård för sina patienter och till utveckling av vårdvetenskapen. Det skulle möjliggöra att 

uppfylla krav på att tillämpa evidensbaserad vård, vilket innebär att bygga sina beslut på bästa 

tillgängliga vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar (Carlsson & Falkenberg, 

2007). Detta stämmer dessutom överens med Watsons omsorgsteori i vilken hon lyfter fram 

vikten av kunskap, som utgör en förutsättning för att kunna ställa en rätt omvårdnadsdiagnos 

och vidta relevanta omvårdnadsåtgärder (Watson, 2008). Vidare menar Watson att 

sjuksköterskan i sitt arbete ska visa engagemang och kreativitet samt förmåga att ”tänka 

utanför ramarna”. Hon poängterar en mångdimensionell människobild, medan användning av 

icke-farmakologiska interventioner möjliggör att närma sig patienten utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Därför att engagera sig i utveckling av de komplementärmedicinska metoderna 

kan ses som ett sätt att använda Watsons teori i praktiken.  

 

Kliniska implikationer  

Föreliggande litteraturöversikt tar upp problematiken kring preoperativ ångest hos vuxna 

patienter. Den beskriver både problemets skala och dess negativa konsekvenser. Den ger 

också förslag på lämpliga bedömningsinstrument för att mäta ångestnivå. Litteraturöversikten 

ger dock framför allt kunskap om olika icke-farmakologiska interventioner med vars hjälp 
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kan sjuksköterskan minska ångest hos patienter i den preoperativa fasen. Vissa 

interventionerna kan direkt införas i det kliniska arbetet, medan användning av andra kräver 

ytterligare utbildning och engagemang i att följa aktuell forskning inom området. Det är av 

stor vikt att sjuksköterskor får tid på sin arbetsplats för att ta fram och diskutera nya 

forskningsrön som kan hjälpa dem att utveckla sitt arbete. För detta krävs det även att 

arbetsledaren stöttar och uppmuntrar deras diskussioner.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Trots farmakologisk behandling utgör ångest i det preoperativa skedet ett vanligt 

förekommande omvårdnadsproblem. Det finns flera studier som bekräftar sambandet mellan 

preoperativ ångest och postoperativa komplikationer. Det faktum att både vårdtider och 

vårdkostnader kan reduceras, då den preoperativa ångesten effektivt åtgärdas understryker 

behov av mer forskning i området. Med tanke på kostnadseffektivitet skulle framför allt 

prövas de icke-farmakologiska interventionerna som inte genererar stora kostnader. 

Litteraturöversiktens resultat visar att nästan alla av de beskrivna interventionerna resulterade 

i signifikant sänkning av preoperativ ångest. För att kunna dra slutsatser angående 

interventionernas effektivitet behövs dock nya, empiriska studier om interventionernas 

inverkan på ångest hos olika patientgrupper, framför allt hos patienter som står inför mer 

komplicerade kirurgiska ingrepp.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt tyder på att det finns flera, olika interventioner som kan användas 

som ett komplement till farmakologisk behandling för att effektivt minska preoperativ ångest 

hos vuxna patienter. Ångest i den preoperativa fasen kan lindras om patienten får en utökad, 

individuell anpassad information. Den ångestreducerande effekten uppnås oavsett om 

informationen förmedlas muntligt eller i form av en kort film. Ångest kan också minskas om 

patienten får ett känslomässigt stöd eller hjälp med att finna tröst i andlighet/religion. 

Litteraturöversiktens resultat tyder dessutom på att ångestnivå kan sänkas med hjälp av lugn 

musik, naturljud eller vägledd dagdröm, i vilken musik används som en bakgrund för positiva 

suggestioner. Det framkom även att den preoperativa ångesten kan minskas genom 

avslappningsövningar, aromaterapi, akupunktur och zonterapi. Endast en fotografisk 

utställning har inte visats vara effektiv för att minska ångest i det preoperativa skedet. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar  

CINAHL ”Preoperative anxiety” AND (MH 

”Preoperative Care”) 

 

Full Text; Peer Reviewed; 

Published Date: 01.01.2007-

01.10.2017; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

18 17 12 3 

CINAHL  (MH ”Anxiety”) AND (MH 

”Preoperative Care”) 

Full Text; Peer Reviewed; 

Published Date: 01.01.2007-

01.10.2017; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

92 78 35 5 

CINAHL (MH ”Anxiety”) OR ”Preoperative 

Anxiety” OR ”Preoperative fear” 

OR ”presurgical anxiety” OR 

”presurgical fear” AND (MH 

”Preoperative Care”) OR (MH 

”Nursing Interventions”) OR 

”Nursing measures” OR 

Full Text; Peer Reviewed; 

Published Date: 01.01.2007-

01.10.2017; Language: 

English; Age Groups: All 

Adult 

135 55 21 2 
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”Presurgical care” OR 

”preoperative procedures” 

PubMed ”Preoperative anxiety” AND 

(”Preoperative Care”[Mesh]) 

Full Text; Published Date: 

01.01.2007-01.10.2017; 

Language: English; Age 

Groups: +19 

8 5 3 1 

PubMed (”Anxiety”[Mesh]) OR 

”Preoperative Anxiety” OR 

”Preoperative fear” OR 

”presurgical anxiety” OR 

”presurgical fear” AND 

(”Preoperative Care”[Mesh]) OR 

”Nursing Interventions” OR 

”Nursing measures” OR 

”Presurgical care” OR 

”preoperative procedures” 

Full Text; Published Date: 

01.01.2007- 01.10.2017; 

Language: English; Age 

Groups: +19 

146 30 8 1 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Acar, H. V., 

Cuvas, O., 

Ceyhan, A., 

& Dikmen, 

B. 

Acupuncture on 

Yintang point 

decreases 

preoperative 

anxiety. 

2013, 

Turkiet, 

Journal of 

Alternative 

and 

Comple-

mentary 

Medicine 

Att undersöka 

effekten av 

öronpressnål-

akupunktur på 

Yintangpunkten 

på preoperativ 

ångest. 

Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå 

olika typer av operativa ingrepp 

under generell eller regional 

anestesi, 18-65 år gamla, utan 

psykiska störningar (N=52), IG 

Akupunktur (n=26) och KG 

Placebo (n=26); Datainsamling: 

Frågeformulär: SAI och TAI; 

Analys: t-test, chi-två test, Mann-

Whitney U test, Wilcoxon signed 

rank test. 

Både aktuellt ångesttillstånd (SAI) 

och ångestbenägenhetsnivå (TAI) 

förblev oförändrat hos patienter i 

KG (p=0.387; p=0.116). 

Interventionen resulterade i en 

statistiskt signifikant sänkning av 

den aktuella ångestnivån (SAI) i 

IG (p=0.018). 

Ångestbenägenhetsnivå (TAI) 

förblev opåverkad i IG (P=0.156).  

Attias, S., 

Keinan 

Boker, L., 

Arnon, Z., 

Ben-Arye, 

E., Bar’am, 

A., Sroka, 

G., ... Schiff, 

E. 

Effectiveness of 

integrating 

individualized 

and generic 

complementary 

medicine 

treatments with 

standard care 

versus standard 

care alone for 

reducing 

preoperative 

anxiety. 

2016, Israel, 

Journal of 

Clinical 

Anesthesia 

Att undersöka 

effektiviteten av 

olika typer av 

komplementär-

medicinska 

behandlingar i 

behandling av 

preoperativ ångest 

i jämförelse med 

standardvård. 

Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå en 

akut eller elektiv operation på en 

allmän kirurgisk avdelning, >16 år 

gamla, hebreiska i tal och skrift 

(N=360), IG1 Vägledd Dagdröm 

inspelad på CD (n=60), IG2 

Akupunktur (n=60), IG3 

Individuell Vägledd Dagdröm 

(n=60), IG4 Zonterapi (n=60), 

IG5 Individuell Vägledd Dagdröm 

och Zonterapi (n=60) och KG 

(n=60); Datainsamling: 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan alla IG grupper 

och KG (P=.06). Innan 

operationen ökade ångestnivå i 

KG men skillnaden var inte 

statistiskt signifikant (P=.15). 

Samtliga interventioner 

resulterade i sänkning av 

preoperativ ångest. Skillnaden i 

ångestnivå mellan KG och alla IG 

grupper var statistiskt signifikant. 

En vägledd dagdröm som var 

inspelad på CD (IG 1) visade sig 

vara mindre effektiv i jämförelse 
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Frågeformulär: VAS; Analys: t-

test, ANOVA test, Kruskall-

Wallis test. 

med individuella interventioner 

(IG2, IG3, IG4, IG5) – skillnaden 

i ångestnivå var statistiskt 

signifikant. Det fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan grupperna som 

har fått individuella interventioner 

(IG2, IG3, IG4, IG5).  

Ertuğ, N., 

Ulusoylu, Ö., 

Bal, A., & 

Özgür, H. 

Comparison of 

the effectiveness 

of two different 

interventions to 

reduce 

preoperative 

anxiety: A 

randomized 

controlled study. 

2007, 

Turkiet, 

Nursing and 

Health 

Sciences 

Att undersöka och 

jämföra 

effektiviteten av 

naturljud och 

avslappnings-

övningar i 

behandling av 

preoperativ 

ångest. 

Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå 

olika typer av operativa ingrepp 

som under generell anestesi, >18 

år gamla, turkiska i tal och skrift, 

utan hörselnedsättning, utan 

kognitiva störningar (N=159), IG 

1 Naturljud (n=53), IG 2 

Avslappningsövningar (n=53) och 

KG (n=53); Datainsamling: 

Frågeformulär: SAI och VAS; 

Analys: ANOVA test, t-test, chi-

två test. 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG 1, IG 2 och 

KG (P=0.441). Båda 

interventioner resulterade i 

statistiskt signifikant sänkning av 

preoperativ ångest hos patienter i 

IG 1 och IG 2.  Innan operationen 

var patienterna i IG 1 och i IG 2 

signifikant mindre ångestfyllda i 

jämförelse med patienterna i KG 

(P=0.011). Det fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG 1 och IG 2 

efter interventioner (P=0.894). 

Franco, L., 

Blanck, T., 

Dugan, K., 

Kline, R., 

Shanmugam, 

G., Galotti, 

A., … 

Wajda, M 

Both lavender 

fleur oil and 

unscented oil 

aromatherapy 

reduce 

preoperative 

anxiety in breast 

surgery patients: a 

randomized trial. 

2016, USA, 

Journal of 

Clinical 

Anesthesia 

Att undersöka om 

aromaterapi med 

lavendelolja kan 

dämpa 

preoperativ ångest 

hos kvinnliga 

patienter som ska 

genomgå 

bröstkirurgi. 

Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Kvinnliga patienter som skulle 

genomgå elektiv bröstkirurgi, >18 

år gamla (N=90), IG Aromaterapi 

(n=45) och KG Placebo (n=45); 

Datainsamling: Frågeformulär: 

SAI; Analys: t-test, chi-två test. 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG och KG 

(P=0.05). Både aromaterapi (IG) 

och placebobehandling (KG) 

resulterade i statistiskt signifikant 

sänkning av ångestnivå (P<.0001, 

P=.0007). 
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Gonzales, 

M-E., 

Ledesma, C-

R., 

McAllister, 

C-D., Perry, 

S., Dyer, C., 

& Maye, J. 

Effects of guided 

imagery on 

postoperative 

outcomes in 

patients 

undergoing same-

day surgical 

procedures: a 

randomized, 

single-blind 

study. 

2010, USA, 

AANA 

Journal 

Att utvärdera 

effekten av 

Vägledd 

Dagdröm på 

preoperativ ångest 

och postoperativa 

resultat hos 

patienter som ska 

genomgå olika 

typer av operativa 

ingrepp i halsen 

eller huvudet.  

Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå 

olika typer av operativa ingrepp i 

halsen eller huvudet, under 

generell anestesi, >18 år gamla, 

engelska i tal och skrift (N=44), 

IG Vägledd Dagdröm inspelad på 

CD (n=22) och KG (n=22); 

Datainsamling: Frågeformulär: 

VAS; Analys: t-test, chi-två test, 

Wilcoxon signed rank test. 

Interventionen resulterade i 

statistiskt signifikant sänkning av 

preoperativ ångest hos patienter i 

IG (P=.002).  

 

 

Gómez‐
Urquiza, J. 

L., Hueso‐
Montoro, C., 

Urquiza‐
Olmo, J., 

Ibarrondo‐
Crespo, R., 

González‐
Jiménez, E., 

& Schmidt‐
Riovalle, J 

 

 

A randomized 

controlled trial of 

the effect of a 

photographic 

display with and 

without music on 

pre‐ operative 

anxiety. 

2016, 

Spain, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att utvärdera 

effekten av en 

fotografisk 

utställning och en 

fotografisk 

utställning i 

kombination med 

musik på 

preoperativ ångest 

hos patienter som 

ska genomgå 

olika typer av 

operativa ingrepp 

i öron, näsan och 

halsen.  

Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå 

olika typer av operativa ingrepp i 

öron, näsan och halsen, 25-50 år 

gamla, utan psykiska störningar 

(N=180), IG 1 fotografisk 

utställning (n=60), IG 2 

fotografisk utställning 

kombinerad med musik (n=60) 

och KG (n=60); Datainsamling: 

Frågeformulär: SAI; Analys: t-

test, chi-två test, Kolmogorov-

Smirnov test. 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG 1, IG 2 och 

KG (P=0.05). Ångestnivå i IG 1 

efter interventionen var lägre i 

jämförelse med KG men 

skillnaden var inte statistiskt 

signifikant (P=0.05). Ångestnivå i 

IG 2 efter interventionen var 

statistiskt signifikant lägre i 

jämförelse med KG (P=0.05). 

Bästa effekten i ångestsänkning 

uppnåddes i IG 2. Skillnaden i 

ångestnivå mellan IG 1 och IG 2 

efter interventionen var statistiskt 

signifikant (P=0.001).  

 

Heilmann, 

C., Stotz, U., 

Short-term 

intervention to 

2016, 

Tyskland, 

Att utvärdera 

effekten av 
Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 
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Burbaum, C., 

Feuchtinger, 

J., Leonhart, 

R., Siepe, 

M., ... 

Fritzsche 

reduce anxiety 

before coronary 

artery bypass 

surgery - a 

randomised 

controlled trial. 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

intervention med 

individuellt 

anpassad 

information och 

känslomässigt 

stöd hos patienter 

som ska genomgå 

en bypass 

operation. 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå en 

bypass operation, >18 år gamla, 

utan kognitiva störningar, tyska i 

tal och skrift (N=253), IG 

Andlig/religiös träning (n=139) 

och KG (n=114); Datainsamling: 

Frågeformulär: SAI och VAS; 

Analys: chi-två test, ANOVA 

test. 

ångestnivå mellan IG och KG 

(p<0.001). Ångestnivå sänkte i 

både IG och KG innan 

operationen men skillnaden var 

statistiskt signifikant endast i fallet 

av IG (p<0.001). Innan 

operationen var patienterna i IG 

signifikant mindre ångestfyllda i 

jämförelse med patienterna i KG 

(p<0.001). 

Hosseini, 

M., Salehi, 

A., Fallahi, 

Khoshknab, 

M., 

Rokofian, A., 

& Davidson, 

P.M. 

The effect of a 

preoperative 

religious/spiritual 

intervention on 

anxiety in Shia 

Muslim patients 

undergoing 

coronary artery 

bypass graft 

surgery: a 

randomized 

controlled trial. 

2013, Iran,  

Journal of 

Holistic 

Nursing 

Att utvärdera 

effekten av 

andlig/religiös 

träning på 

preoperativ ångest 

hos shia muslimer 

som ska genomgå 

en bypass 

operation. 

Kvantitativ metod 

Design: Prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå en 

bypass operation, muslimer, 45–

75 år gamla, utan kognitiva 

störningar, persiska i tal och skrift 

(N=70), IG Andlig/religiös 

träning (n=35) och KG (n=35); 

Datainsamling: Frågeformulär: 

HAS; Analys: t-test, chi-två test, 

Kolmogorov-Smirnov test. 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG och KG 

(P=.303). Innan operationen ökade 

ångestnivå i KG och skillnaden 

var statistiskt signifikant (P<.000). 

Interventionen resulterade i 

statistiskt signifikant sänkning av 

preoperativ ångest i IG (p<.001).  

Innan operationen var patienterna i 

IG signifikant mindre ångestfyllda 

i jämförelse med patienterna i KG 

(P=.000). 

Jlala, H.A., 

French, J.L., 

Foxall, G.L., 

Hardman, 

J.G. & 

Bedforth, 

N.M. 

Effect of 

preoperative 

multimedia 

information on 

perioperative 

anxiety in patients 

undergoing 

procedures under 

regional 

2010, 

England, 

British 

Journal of 

Anesthesia 

Att undersöka 

effekten av en 

kort 

informationsfilm 

på preoperativ 

ångest hos 

patienter som ska 

genomgå olika 

typer av operativa 

Kvantitativ metod 

Design: Prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå 

olika typer av operativa ingrepp i 

handen, ankeln eller knät under 

regional anestesi, 18-80 år gamla, 

utan psykiska störningar, engelska 

i tal och skrift (N=110), IG 1 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG och KG 

(P=0.05). Interventionen 

resulterade i sänkning av 

ångestnivå i IG men skillnaden var 

inte statistiskt signifikant 

(P=0.07). I både IG och KG 

ångestnivå ökade därefter direkt 
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anaesthesia. ingrepp i handen, 

ankeln eller knät 

under regional 

anestesi. 

informationsfilm (n=55) och KG 

(n=55); Datainsamling: 

Frågeformulär: SAI och VAS; 

Analys: t-test, chi-två test, 

Kolmogorov-Smirnov test. 

innan ingreppet men bara i fallet 

av KG skillnaden var statistiskt 

signifikant (P<0.001).   Innan 

operationen var patienterna i IG 

signifikant mindre ångestfyllda i 

jämförelse med patienterna i KG 

(P=0.04). 

Lin, P.-C., 

Lin, M.-L., 

Huang, L.-

C., Hsu, H.-

C., & Lin, 

C.-C. 

Music therapy for 

patients receiving 

spine surgery. 

2011, 

Taiwan, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att utvärdera 

effekten av 

musikintervention 

på preoperativ 

ångest, 

postoperativ 

smärta och 

fysiologiska 

parametrar hos 

patienter som ska 

genomgå en 

ryggradsoperation

. 

Kvantitativ metod 

Design: Kvasi-experimentell 

studie; Urval: Patienter som 

skulle genomgå en elektiv 

ryggradsoperation, >18 år gamla, 

kinesiska i tal och skrift, utan 

kognitiva eller psykiska 

störningar, (N=60), IG Musik 

(n=30) och KG (n=60); 

Datainsamling: Frågeformulär: 

VAS; Analys: t-test, ANOVA 

test. 

Innan operationen var patienterna i 

IG signifikant mindre ångestfyllda 

i jämförelse med patienterna i KG 

(p<0.001). 

Ni, C-H., 

Tsai, W- H., 

Lee, L-M., 

Kao, C-C. & 

Chen, Y-C. 

 

Minimising 

preopertaive 

anxiety with 

music for day 

surgery patients - 

a randomised 

clinical trail. 

2011, 

China, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att utvärdera 

effekten av 

musikintervention 

på preoperativ 

ångest och 

fysiologiska 

parametrar hos 

dagkirurgiska 

patienter. 

Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå 

olika typer av operativa ingrepp, 

18-65 år gamla, kinesiska i tal och 

skrift, utan hörselnedsättning, utan 

kognitiva eller psykiska 

störningar, (N=174), IG Musik 

(n=26) och KG (n=87); 

Datainsamling: Frågeformulär: 

SAI och TAI; Analys: t-test, chi-

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG och KG 

(p<0.05). Signifikant sänkning av 

ångestnivå var därefter observerad 

i både IG efter interventionen 

(p<0.001) och i KG (p<0.001).  

Innan operationen var patienterna i 

IG signifikant mindre ångestfyllda 

i jämförelse med patienterna i KG   

(p<0.001). 
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två test, Fishers test. 

Sadati, L., 

Pazouki, A., 

Mehdizadeh, 

A., Shoar, S., 

Tamannaie, 

Z., & 

Chaichian, S. 

Effect of 

preoperative 

nursing visit on 

preoperative 

anxiety and 

postoperative 

complications in 

candidates for 

laparoscopic 

cholecystectomy: 

a randomized 

clinical trial. 

2013, Iran, 

Scandinavia

n Journal of 

Caring 

Sciences 

Att utvärdera 

effekten av 

preoperativa 

sjuksköterskebesö

k på ångest och 

postoperativa 

komplikationer 

hos patienter som 

ska genomgå en 

laparoskopisk 

cholcystektomi. 

Kvantitativ metod 

Design: Prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie; Urval: 

Patienter som skulle genomgå en 

elektiv laparoskopisk 

cholcystektomi, 18-60 år gamla, 

utan psykiska störningar, utan 

tidigare erfarenhet av att bli 

opererad (N=100), IG 

Sjuksköterskebesök (n=50) och 

KG (n=50); Datainsamling: 

Frågeformulär: SAI och TAI; 

Analys: t-test. 

I början av studien fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad i 

ångestnivå mellan IG och KG 

(p<0.05). I KG ångestnivå har 

förblivit oförändrad tills 

operationen (p<0.05).  

Interventionen resulterade i en 

signifikant sänkning av 

ångestnivån i IG. Innan 

operationen var patienterna i IG 

signifikant mindre ångestfyllda i 

jämförelse med patienterna i KG 

(p<0.05). 


