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1 INLEDNING 

I en anestesisjuksköterskas profession möter man dagligen patienter som skall genomgå 

operativa ingrepp under anestesi. Patienternas emotionella sinnesstämning inför anestesin 

och det operativa ingreppet varierar. Vissa känner stor oro medan andra känner mindre eller 

ingen oro alls. Anestesisjuksköterskan ansvarar för den perioperativa omvårdnaden och 

förberedelserna där den preoperativa oron bör fångas upp. Hen har även ett ansvar att i 

största möjliga mån individanpassa omvårdnaden under den perioperativa fasen. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi noterat att de preoperativa förberedelserna kan 

utföras på olika sätt. En del sjukhus använder sig av avskilda förberedelserum och andra 

sjukhus har operationssalen som förberedelserum. Vi noterade även att en del patienter som 

förbereddes direkt på operationssal uttryckte att deras preoperativa oro var högre än när de 

vid tidigare operationstillfällen förberetts i ett avskilt förberedelserum. Vad som är mest 

optimalt i syfte att lindra patientens oro verkar idag vara outforskat. Det man med säkerhet 

kan säga är att stress och oro har en rad ogynnsamma effekter på både kort och lång sikt för 

patienten. Då det är en anestesisjuksköterskans skyldighet gentemot Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) att bidra till en både individanpassad och patientsäker 

vård, anser vi att det är av relevans att undersöka vilken metod som är mest gynnsam för 

patienten. 

 

 

2 BAKGRUND  

Varje år genomgår ca 750 000 vuxna personer någon form av operativt ingrepp i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2018). Stockholms läns landsting presenterade 2012 en rapport över förslag 

på effektiviseringar. Dessa berörde patientflödet på de operativa enheterna samt förslag på 

hur färre vårddygn för patienterna skulle kunna uppnås. Detta har inneburit att akuta 

operationerna nu går före de elektiva vilket bidrar till långa väntetider, större lidande för 

patienterna samt en risk i fråga om patientsäkerhet (Stockholms läns landsting, 2012). 

För anestesisjuksköterskan innebär detta ökade produktionskrav, högre arbetsbörda och 

mindre tid för sina arbetsuppgifter vilket resulterar i att den tid som erläggs för mötet med 

patienten blir allt kortare. Faktorer som påverkar mötet negativt är tidsbrist samt miljöer där 

det är svårt att värna om patientens integritet och sekretess (Bengtsson, Johansson & 

Englund, 2016). Anestesisjuksköterskan bör värna om patientens integritet och värdighet, 

där man tillgodoser patientens individuella behov utifrån den unika individ hen är 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

belyser vikten av de centrala begreppen integritet och värdighet och de menar att detta ska 

genomsyra den omvårdnad och det arbete sjuksköterskan utövar.  
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2.1 Den perioperativa vårdprocessen 

Anestesiologisk omvårdnad kan beskrivas utifrån den perioperativa vårdprocessen som 

startar när patienten anländer till förberedelserummet eller operationssalen. Processen kan 

delas in i tre faser: den pre- intra och postoperativa fasen och kan ses som ett redskap för att 

planera och organisera det anestesiologiska omvårdnadsarbetet. Den preoperativa fasen 

innefattar patientens berättelse, datainsamling och analys men även planering av 

vårdhandlingar, vårdåtgärder och mål. Detta sker under dialog mellan patienten och 

anestesisjuksköterska. I de olika faserna utgår man från tre nivåer; naturlig vård, grundvård 

och specialvård för att kunna betraktas som vård av hela människan (Lindwall & von Post, 

2008).  

Preoperativa nivån av naturlig vård avser att värna om och bevara patientens integritet. Här 

tillgodoses patientens grundläggande behov av mening och gemenskap där patienten kan 

skapa en tillit för anestesisjuksköterskan. Grundvård avser vårdhandlingar av de fysiologiska 

behoven där anestesisjuksköterskan ansvarar för bland annat patientens andning, 

vätskebalans, elimination och kroppsställning under anestesin. Där anestesisjuksköterskan 

skyddar och tillfälligt ersätter den sviktande kapaciteten hos patienten. Specialvården avser 

genomförandet av läkarens ordinationer på ett sätt som inte skadar patienten och leder till 

hälsa och välbefinnande. Specialvården utgår från anestesisjuksköterskans fysiologiska, 

farmakologiska och tekniska kunskaper (Lindwall & von Post, 2008).   

Den intraoperativa fasen avser själva genomförandet och den postoperativa fasen avser 

utvärdering av själva planen. Fundamentalt för den perioperativa vårdprocess är själva 

dialogen mellan patienten och anestesisjuksköterskan, man strävar efter en förståelse för 

varandra vilken genomsyrar alla dess tre faserna (Lindwall & von Post, 2008).   

2.2 Preoperativ miljö 

En av anestesisjuksköterskans uppgifter är omhändertagandet av patienter som skall 

genomgå ett operativt ingrepp under anestesi. God planering och ett professionellt 

förhållningssätt är en förutsättning för att kunna hjälpa patienten att hantera situationen 

samt ingjuta en känsla av trygghet (Hovind, 2016). Olika miljöer existerar nationellt för det 

preoperativa omhändertagandet, till exempel har region Gävleborg (2015) som rutin att 

använda operationssalen som förberedelserum och på centralsjukhuset i Karlstad använder 

de sig av ett förberedelserum i direkt anslutning till operationssalen (Staake, 2015). Olika 

informativa kontroller utförs, övervakningsutrustning kopplas upp och förberedelser för 

olika läkemedel och intravenösa vätskor äger rum. Fortlöpande information bör ges av 

anestesisjuksköterskan och en möjlighet för patienten att dela eventuella frågor och oro 

(Hovind, 2016). Omhändertagandet i de två olika miljöerna sker på liknande vis. Skillnaden 



3 

är att i förberedelserummet är det generellt endast anestesisjuksköterskan och patienten 

(Stakke, 2015) medan i operationsalen fluktuerar även annan vårdpersonal, till exempel 

operationssköterskor och undersköterskor (Region Gävleborg, 2015). Patienten befinner sig i 

en sårbar situation och det är viktigt att visa respekt och värna om patientens integritet. Det 

preoperativa omhändertagande bör utföras i en lugn miljö där patienten kan känna sig trygg 

och vågar anförtro sig (Hovind, 2016). En studie i Belgien visade att anestesiologiska 

förberedelser i ett avskilt rum bidrog till mindre preoperativ väntetid, vilket föranledde en 

effektivisering i patientflödet samt bidrog till en bättre vård (Muller et al., 2015). 

2.3 Preoperativ oro 

Oro är en vanlig mänsklig reaktion hos patienter som skall genomgå ett operativt ingrepp. 

Den preoperativa oron kan starta från och med att operationen är planerad för att sedan 

kulminera på själva operationsdagen då patienten anländer till sjukhuset (Wilson et al., 

2016). Oro kan definieras som ett obehagligt känslomässigt tillstånd bestående av 

förestående affektiva (förändrade känslor), kognitiva (mentala processer) och 

beteendeförändringar som ett resultat av en känsla av osäkerhet inför framtiden. En tillfällig 

oönskad känsla av nervositet eller oro inför ett potentiellt hot (Wilson et al., 2016). Oavsett 

ålder eller kön finns studier och statistik som bekräftar att den preoperativa oron och 

stressen är hög hos patienterna (Nigussie, Belachew & Wolancho, 2014). Enligt Rosén, 

Svensson & Nilsson (2008) visade det sig att 57 % av patienterna kände oro inför operation. 

De kvinnliga patienterna upplevde oro i högre utsträckning än männen. Variabler som ofta 

påverkade den preoperativa oro var tidigare psykisk sjukdom, andra sjukdomstillstånd, 

osäkerhet inför operationens utgång samt en historik av rökning (Feuchtinger et al., 2014; 

Wilson et al., 2016).  

2.4 Orsaker till preoperativ oro  

Den preoperativa oron kan påverkas och orsakas av många olika faktorer enligt litteraturen.  

Avsaknad av kunskap hos personalen samt oförmåga att fånga upp oron hos den enskilda 

patienten är ett exempel (Feuchtinger et al., 2014). Lång väntan kombinerat med sparsam 

information visade sig även vara påfrestande för patienten. Detta medförde i sin tur att 

patienten kände sig övergiven och ej betraktad som en individ med specifika behov. Brist på 

empati från sjuksköterskan samt brist på information bidrog till missnöje hos 

patient/närstående vilket förorsakade högre prevalens av oro (Bailey, 2010). Andra faktorer 

som påverkar oron är obekanta och skrämmande miljöer, bristande kunskap gällande 
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anestesin, rädsla för att vakna under operationen, det operativa ingreppet, rädslan för 

postoperativ smärta och illamående samt att vara medvetslös (Rosén et al., 2008; Bailey, 

2010). Många olika upplevelser hos patienten beskrivs såsom rädsla för att tappa kontrollen, 

för det okända, för att bli sjuk och för att dö (Bailey, 2010; Feuchtinger et al., 2014; Rosén et 

al., 2008). Upplevelsen av oro skiljer sig även mellan olika åldersgrupper. Yngre patienter 

visar sig ha en högre nivå av oro inför anestesi och operation, ofta relaterat till utebliven 

erfarenhet (Rosén et al., 2008).  

Den äldre patientgruppen upplevde den preoperativ oron såsom rädsla för att lägga sitt liv i 

någon annans händer och att inte finna någon återvändo. Klaustrofobi och en förväntad 

smärta i okänd miljö, okänd medicinsk terminologi och funderingar kring vad som händer 

om något går fel var andra tankar som höjde nivån av den äldre patientens oro (Erebouni, 

Laurssen & Öster, 2018).  

2.5 Konsekvenser av preoperativ oro 

Att utsättas för stress och oro inför och under den perioperativa fasen har en mängd 

ogynnsamma effekter för patienten. Det sympatiska påslaget, som inte endast medför en 

puls- och blodtryckshöjning, har en rad effekter som påverkar patienten negativt. 

Kortisolnivåerna ökar vilket kan resultera i längre sårläkningstid och försämrat 

immunförsvar som i sin tur leder till ökad risk för infektioner. Även obalans i vätske- och 

elektrolyt balansen med perioperativa och postoperativa komplikationer har noterats. Andra 

fysiska symptom som föranleds av oron är svettningar, förhöjd kroppstemperatur, 

illamående och ökad känslighet för beröring samt känsligare hörsel och luktsinne (Wilson et 

al., 2016). Patienter som är oroliga preoperativt behöver oftast djupare anestesier och 

riskerar att få en mer komplicerad operation och ett svårare postoperativt förlopp (Bailey, 

2010; Wilson et al., 2016). Man har också noterat ett samband mellan oro och en ökning av 

postoperativa smärta samt ökat behov av smärtlindrande medicinering i den postoperativa 

fasen. Ökat behov av smärtstillande påverkar i sin tur återhämtningen genom dåsighet och 

nedsatt andningsfrekvens med påföljande pulmonella risker (Wilson et al., 2016). 

Smärta i sig genererar även nedsatt rörlighet med ökad risk för tromboser och orolig tarm. 

Den påverkar även immunsystemet negativt vilket ökar risken för postoperativa infektioner. 

Preoperativ oro kan därför leda till fler vårddygn och medför ett högre lidande för patienten 

(Bailey, 2010; Sadati et al., 2013; Wilson et al., 2016). 
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2.6 Omvårdnadsåtgärder vid preoperativ oro  

Forskning visar att det finns många omvårdnadsåtgärder som anestesisjuksköterskan kan 

använda sig av för att lindra patientens preoperativa oro. Massage, avslappningsövningar 

samt farmakologisk behandling är några åtgärder som beskrivs i litteraturen (Wilson et al., 

2016). Med god kunskap i att bemöta patientens individuella behov och genom att tillgodose 

det preoperativa behovet av information kunde nivån av oro sänkas (Heilman et al., 2016; 

Wilson et al., 2016). I det informerande samtalet kan anestesisjuksköterskan, förutom att 

identifiera patientens nivå av oro, även ge alternativ gällande anestesimetoder och vara 

lyhörd för patientens eventuella önskemål (Bailey et al., 2010; Heilman et al., 2016). 

Psykologiska interventioner verkar även ha en stor betydelse för att lindra den preoperativa 

oron. Psykologiska förberedelsen och kognitiv beteendeterapi har visat sig ha många positiva 

effekter hos patienterna gällande den preoperativa känslan av trygghet, och för att minska 

vårdtiden efter operationen (Powell et. al., 2016; Wilson et al., 2016).  Patienter som erbjöds 

ett preoperativt samtal utfört av en sjuksköterska med erfarenhet och god kunskap både 

inom kirurgi och anestesi upplevde en känsla av välbehag och mindre oro (Diez-Alvarez et al., 

2012), detta visade sig även när patienten erhöll preoperativ information från både operatör 

och anestesipersonal (Wilson et al., 2016) Vidare kan ett preoperativt besök av ansvarig 

anestesisjuksköterska dagen innan operation, där hen ger adekvat information ge positiva 

utfall (Sadati et al., 2013). Ytterligare omvårdnadsåtgärder såsom preoperativ utbildning 

innefattande information om den kirurgiska proceduren, pre- och postoperativ innebörd, 

smärtlindring och information angående insatt medicinering samt förväntad tid för 

sjukhusvistelsen hjälpte patienten att hantera den preoperativa oron (Wilson et al., 2016). 

Den preoperativa informationen och utbildningen för patienten i de olika avseenden som 

berör den perioperativa vården visade sig inte bara minska nivån av oro, det minskade även 

smärta, illamående och kräkning postoperativt (Sadati et al., 2013). Det finns även olika sätt 

för de operativa enheterna att skapa trygga och lugnande miljöer vilket bidrar till reducerad 

oro, bland annat med hjälp av musik och olika informativa videoinspelningar (Diez-Alvarez 

et al., 2012). 

2.7 Den lidande människan 

Den preoperativa oron kan betraktas som ett lidande för patienten. Den innefattar fler 

dimensioner där sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande kan uppträda enskilt eller 

tillsammans. Omvårdnadsteoretisk referensram för denna studie är Erikssons teori om den 

“Den lidande människan” (Eriksson, 2015). Lida definieras enligt den Svenska Akademiska 

Ordlistan 2015 som “att tåla, utstå smärta eller plågas. Enligt Eriksson (2015) har 

vårdorganisationer och vårdandet, som från början hade syftet att lindra det mänskliga 
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lidandet, paradoxalt många gånger skapat ett lidande för patienten. Lidande som kan 

påträffas i vården kan vara sjukdomslidande. De lidande som upplevs i relation till sjukdom 

och behandling genom kroppslig smärta, själslig och andligt lidande förorsakat av en 

upplevelse av förnedring, skam och  skuld i relation till sin sjukdom eller fördömande 

attityder från vårdpersonal. Vårdlidandet är det lidande som upplevs i själva vårdsituationen 

orsakat av vård eller utebliven vård där det förekommer kränkning av patientens värdighet, 

straff och i vissa fall maktutövning. Livslidande berör sjukdom, tankar om att leva och inte 

leva, samt ohälsa gällande hela människans livssituation. Andra tankar som påverkar 

lidandet är hot mot ens totala existens och känsla av att man skall dö eller erhålla 

kärlekslöshet. Många gånger går dessa lidanden in i varandra och kan vara svåra att skilja åt. 

Onödigt lidande bör i största möjliga mån elimineras och lindras. Detta kan göras genom att 

våga möta lidandet där man förmedlar att man finns där om patienten behöver stöd och våga 

gå in i en relation med patienten. Lindrandet kan även ske utifrån given information till 

patienten och att göra hen delaktig. Utifrån handlingar som till exempel att stödja, trösta 

samt förmedla hopp men också dela hopplösheten.  

Genom att få den vård och behandling som sjukdomen och människan som unik enskild 

person behöver, kan lidandet i stor utsträckning lindras (Eriksson, 2015). 

2.8 Problemformulering 

Det är vetenskapligt belagt att preoperativ stress och oro kan leda till många ogynnsamma 

effekter för patienten under den perioperativa vården. Detta kan i sin tur leda till 

postoperativa komplikationer med försenat tillfrisknande och förlängd vårdtid, vilket medför 

ett ökat vårdlidande för den enskilde patienten. Forskning visar bland annat att en patient 

som är väl förberedd och informerad samt omhändertas i en lugnande miljö har en lägre 

prevalens av preoperativ oro. Det preoperativa omhändertagandet kan idag utföras på olika 

sätt. Vissa sjukhus har som rutin att förbereda den preoperativa patienten på ett avskilt 

förberedelserum, medan andra sjukhus väljer att förbereda sina patienter på operationssal. 

Forskning över hur de skilda omhändertagandena påverkar patientens preoperativa oro 

saknas. Vi vill därför fylla denna lucka om huruvida patientens nivå av oro påverkas av 

anestesiologiskt omhändertagande utförd i ett avskilt förberedelserum jämfört med på 

operationssal. Detta för att bidra till en kunskapsutveckling och för att minska patientens 

vårdlidande.  
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka om den preoperativa oron kan lindras genom att 

förbereda patienten preoperativt i ett avskilt förberedelserum jämfört med på operationssal. 

 

4 METOD 

Nedan följer en beskrivning av studiens design, urval, datainsamling samt planerat 

genomförande och analys.  

 

 

4.1 Design 

Studien kommer att genomföras som en kvasi-experimentell enkätstudie. 

4.2 Urval och datainsamling 

För att besvara studiens syfte kommer ett ändamålsmässigt urval att ske utifrån ett icke-

slumpmässigt konsekutivt urval. Inklusionskriterierna innefattar svensktalande kvinnor och 

män över 18 år som skall genomgå en elektiv kolecystektomi i generell anestesi. Författarna 

har valt att inkludera patienter med ASA-klassificering (The American Society of 

Anesthesiologist) ett till fyra. Exklusionskriterier är patienter med kognitiv svikt.  

Utifrån inklusions- och exklusionskriterier kommer totalt 80 patienter att bjudas in till 

studien där de får besvara ett formulär, tio män och tio kvinnor från varje enhet kommer att 

inkluderas. Insamling av studiedeltagare sker på fyra olika operativa enheter där 

studieobjekten väljs utifrån ett operationsschema som sträcker sig över tio veckor.  

4.2.1 State-Trait Anxiety Inventory (STAI) formulär 

Det formulär som författarna kommer att använda sig av för att mäta preoperativ oro hos 

patienterna heter Spielberger (State-Trait Anxiety Inventory) och förkortas STAI. Det är ett 

validerat bedömningsformulär som består av två delar. Trait-delen syftar till att besvara 

patientens habituella tillstånd vad gäller oro/känslomässiga status och består av 20 stycken 

frågor. State-delen syftar till att besvara hur patienten mår/ känner just nu i den rådande 

situationen, även den bestående av 20 stycken frågor. Alla frågor har en 4-gradig likert-skala, 

och svarsalternativen skiljer sig mellan de två olika delarna Trait och State. Trait-delens 

påståenden inkluderar tillstånd såsom “jag är alldeles för orolig över saker som egentligen 
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inte har någon betydelse”, “jag är tillfreds” och “jag är stabil”. Vidare går svarsalternativen 

mellan “nästan aldrig” till “nästan alltid”. State-delens påståenden innehåller “jag är spänd”, 

“jag är orolig” och “jag känner mig trygg” och här är svarsalternativen från “inte alls” till 

“väldigt mycket”. Förutom att besvara dessa 40 frågor/påståenden, vilket tar ungefär tio 

minuter, kommer patienten även att få ange variabler som kön och ålder. Beroende på tyngd 

och värdet i påståendet kan siffran i svarsalternativet vara “värd” en högre eller lägre siffra. 

Detta ser inte patienten, utan ett “facit” för författaren finns för att kunna summera poängen 

efter slutfört test (Calhoun, 2014).  

4.3 Genomförande och analys 

De operativa enheterna som inkluderas har olika rutiner för att omhänderta den preoperativa 

patienten. Två av dem har som rutin att förbereda patienten i ett förberedelserum och de 

andra två i operationssal. För att erhålla objektivitet kommer studien endast omfattas av 

enheter som författarna själva inte är verksamma på. Verksamhetschefen på respektive enhet 

kommer att kontaktas via telefon och mail där hen erhåller aktuell information om studien 

och dess syfte. Godkännande för att få utföra studien inhämtas från respektive 

verksamhetschef och denne bistår därefter med aktuella operationsscheman, för att 

författarna skall kunna inkludera patienter till studien. Skriftlig information gällande studien 

skickas sedan ut till berörd personal via mail. 

De patienter som motsvarar studiens inklusionskriterier kommer brevledes att erhålla 

skriftlig information. Fullständig information gällande studien och dess syfte samt aktuella 

bedömningsformulär kommer att skickas ut en vecka innan patientens angivna datum för 

operation. Samtycke till medverkan bekräftas genom att patienten har med sig bedömnings 

formulären till sjukhuset på operationsdagen. Trait-delen besvaras i hemmet innan patienten 

anländer till sjukhuset och State-delen besvaras på operationsdagen, efter att de preoperativa 

förberedelserna är genomförda. De ifyllda formulären samlas sedan ihop av patienternas 

ansvariga anestesisjuksköterska och inhämtas av författarna när tiden för studien löpt ut. 

De ifyllda formulären Trait och State granskas och dess svarssiffror summeras. Varje enskilt 

formulär kan erhålla en poäng mellan 20 - 80. På Trait-formuläret har författarna valt att dra 

en gräns vid 40 poäng. Över 40 poäng betraktas som högre grad av oro och under 40 poäng 

betraktas som lägre grad av oro. Detta för att kunna gruppera patienterna i en “orolig” och en 

“mindre orolig” grupp. Efter det kommer författarna att jämföra de oroliga grupperna och de 

mindre oroliga var för sig. Resultat av nivå av oro utifrån State-formulären jämförs sedan 

utifrån omhändertagande i förberedelserum eller operationssal.  



9 

Avsikten med denna studie är att utforska om det finns någon skillnad i nivå av oro 

(ordinaldata) hos patienter som förbereds i förberedelserum eller operationssal 

(nominaldata) (Eliasson, 2013).  Resultatet kommer att presenteras utifrån deskriptiv och 

analytisk statistik och det kommer att åskådliggöras med diagram/tabeller samt redovisning 

av signifikansanalys (Eliasson, 2013 & Polit; Beck, 2017). För att kunna jämföra oro 

(ordinaldata) mellan grupperna kommer ett icke-parametriskt test att nyttjas, Mann-

Whitney U-testet (Polit & Beck, 2017). För analysering av data kommer statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) att användas (Eliasson, 2013). 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I etik-prövningslagen (SFS 2003:460) uppges att studier på avancerad nivå inte behöver 

etikprövas. Vissa lärosäten har som regel att författarna ska söka etiskt tillstånd hos dem, 

detta kommer undersökas och om fallet kräver, sökas innan studien genomförs. Studien 

kommer bedrivas utifrån Helsingforsdeklarationens etiska praxis och eftersträva de fyra 

etiska aspekterna informationskrav, samtyckeskrav, konfidentiellkrav och nyttjandekrav 

(CODEX, 2018).  

 

Informationskravet innefattar patientens rätt till fullständig information om studiens syfte 

och metod. Detta kommer deltagarna i studien att erhålla brevledes en vecka innan 

operationsdatum. Deltagarna får veta att deras medverkan är frivillig och att de när som helst 

kan avbryta deltagande utan negativa konsekvenser. I enlighet med samtyckeskravet ska 

deltagarna ge sitt samtycke till medverkan. Patientens informationsbrev innehåller 

information om samtycket och att de lämna sitt samtycke genom att på operationsdagen ha 

fyllt i aktuellt bedömningsformulär. Utifrån konfidentiellkravet kommer författarna försäkra 

sig om att data förvaras och hanteras på ett säkert sätt. Personlig information som använts 

för studiens syfte kommer att förvaras säkert under en tio års period och inte spridas vidare. 

Formulär och annan formalia kommer avidentifieras och anonymitet föreligger vad gäller 

övriga personliga uppgifter. Verksamhetsansvarig för berörda operativa enheter kommer på 

förhand kontaktas och erhåller fullständig information och där godkännande inhämtas för att 

få bedriva aktuell studie. Nyttjandekravet där uppgifterna om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål och att de ej kommer att utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften kommer att följas. (CODEX, 2018). 
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6 METODDISKUSSION 

Utifrån studiens syfte har en kvasi-experimentell design valts. Motiveringen av val till 

studiens design influeras av Polit & Beck (2017) där man lyfter praktiska och 

kostnadsmedvetna orsaker som talar för att genomföra en kvasi-experimentell studie. I en 

randomiserad studie stöter man oftare på svårigheter att samla in vårdvetenskapliga 

interventioner rent experimentellt, då det är svårt att få ihop ett adekvat urval. Detta för att 

patienterna många gånger avböjer de randomiserade studierna av rädsla för att få sämre 

vård. Ytterligare ett argument som talar emot en randomiserad studie är att vårdpersonalen i 

högre utsträckning behöver involveras, vilket många gånger kan bidrar till ett högre bortfall 

(Polit & Beck, 2017).  

Författarna har valt att samla sitt urval på fyra olika sjukhus, målet är att bjuda in 80 

patienter. Polit och Beck menar att en spridning tillsammans med ett stort urval ses som en 

statistisk styrka. När spridningen ökar minskar också risken för bias. Författarna är 

medvetna om att ett större urval och skulle kunna öka generaliserbarheten. Utifrån studiens 

nivå ses antal på 80 deltagare rimligt. Urvalet kommer kvoterats, då man vill ha lika många 

män som kvinnor i studien för att få ett representativt urval. Tidigare forskning har visat att 

kvinnor har en högre prevalens av oro, vilket författarna befarar kan ge ett snedfördelat 

resultat om det blir en överrepresentation i någon av grupperna, vilket kan bidra till ett skevt 

och icke representativt resultat. Polit & Beck (2017) menar att inte endast ett större urval 

påverkar generaliserbarheten. Den kvasi-experimentella studiens resultat brukar tilltala och 

accepteras av fler människor på grund av att den inte är randomiserad, människor lottas inte 

till bättre eller sämre vård, vilket i sin tur också gör resultatet mer generaliserbart. En 

svaghet är dock att det kan bli svårare att dra konkreta konklusioner av resultatet då 

rivaliserande hypoteser kan tävla med interventionen och påverka resultatet. 

En annan svaghet är över variabeln oro är ett subjektivt mått på känslor och den kan 

påverkas av många olika variabler och anledningar. Polit & Beck (2017) belyser confounding-

skensamband, vilket innebär att det kan finnas många bakomliggande variabler som kan 

påverka. Validiteten stärks dock av de evidensbaserade mätinstrumenten STAI. Det är väl 

beprövat och kan fånga upp patientens habituella känslomässiga tillstånd, vilket bidrar till 

skapandet av en baseline. Detta är annars en variabel som skulle kunna påverka resultatet. 

Författarna väljer att använda Trait-formuläret för att skapa en matchning för att separera 

“de oroliga” från “de mindre oroliga”. Detta för att undvika en eventuell snedfördelning 

utifrån normaltillstånd och att öka möjligheten till generalisering. 

Författarna är medvetna om att de föreligger risk för confounding då man saknar kontroll på 

den interna validiteten såsom vårdpersonalens personlighet, förmåga till att ge lugnande 

information och bemötande, avvikelser i rutiner och miljö osv. Det befaras även att utfallet 
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kan påverkas genom Hawthorne effekt, vilket innebär att berörd personal riskerar att 

förändra beteende och handhavande av patient då de är medvetna om att de ingår i en studie 

vilket indirekt kan påverka effekten av de som studeras. Reliabiliteten i studien upplevs även 

den god, då författarnas hypotes är att de går att upprepa den och att liknande utfall tenderar 

att erhållas. 

 

En nackdel med enkätstudier är att bortfallet kan bli stort, Polit & Beck (2017) menar att man 

kan räkna med ett bortfall på 50 %. Författarnas förhoppning är att kunna utläsa trender i 

resultatet och senare kan större studier komma att behöva utföras för att öka 

generaliserbarheten.  

Författarna har inte valt att inkludera bakgrundsvariabeler i kommande studie, såsom social 

situation, jobb och utbildning. Författarna är medvetna om de externa variablernas 

eventuella inverkan på resultatet. Beslutet landar i att man kan ha överseende med detta, 

dels pga. att tidigare forskning inte pekar på någon större skillnad i dessa variabler och sedan 

för att deltagarna slumpmässigt hamnar på de olika enheterna vilket bidrar till att alla har 

lika stor möjlighet att hamna i studien.  

 

Denna studie kan komma att visa trender i om det existerar någon skillnad mellan de två 

fallen, och efter det kanske ytterligare mer specifik forskning inom ämnet behöver 

genomföras.  
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största 

orosvariabeln var 

rädslan för att dö 

och rädsla för det 

okända. Åtgärder 

och strategier hos 

den enskilde 

patienten var att 

prata med 

varandra samt den 

religiösa tron.  

Powel, R., Scott, NW., 

Manyande, A., Bruce, J., 

Vogele, C., Byrne-Davis, LM., 

Unsworth, M., Osmer, C., & 

Johnston, M. (2016) 

Psychological preparation 

and postoperative outcomes 

for adults undergoing surgery 

under general anaesthesia. 

Cochraine Library. doi: 

10.1002/14651858.CD00864

6.pub2. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka de 

postoperativa 

effekterna av 

psykologis 

förberedelse av 

patienter som 

skulle genomgå ett 

elektivt ingrepp i 

generell anestesi.  

Litteraturövers

ikt 

Totalt involverades 

10 302 patienter 

och man kunde se 

att psykologiska 

förberedelser inför 

ett ingrepp/ 

situation minskade 

känslan av oro. 

Som ett resultat av 

det minskade den 

postoperativa 

smärtan, man 

https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2482-14-67
https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2482-14-67
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kunde se ett 

snabbare 

tillfrisknande och 

som ett ytterligare 

resultat av det 

kunde man se en 

minskning i 

antalet vårddygn 

för patienten.  

Rosén, S., Svensson, M & 

Nilsson, U. (2008) Calm or 

Nor Calm: The Question of 

Anxiety in the Perianesthesia 

Patient. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing, 

23(4)., 237 - 246. doi: 

10.1016/j.jopan.2008.05.002. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om den 

preoperativa 

patienten kände sig 

lugn eller inte 

innan operation 

inför en 

dagkirurgisk 

operation samt 

klarlägga faktorer 

som bidrog till 

patientens 

nuvarande 

sinnestillstånd. 

Prospektiv 

studie. 

Studien visade att 

43% av alla 

patienter kände sig 

lugna inför 

operationen och 

bakomliggande 

orsaker var 

tidigare erfarenhet 

av operation, 

känsla av trygghet 

och att bli vårdad, 

vara välinformerad 

och en positiv 

inställning inför 

operationen. 65% 

av kvinnorna 

kände högre grad 

av oro. 57% av 

patienterna var 

oroliga och angav 

att situationen de 

befann sig i, oro 

för utgången av 

operationen, 

återhämtning efter 

anestesi, 

illamående och 
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smärta och 

negativa 

upplevelser från 

tidigare 

operationer låg till 

grund. Individuell 

preoperative vård 

kan minska 

preoperative oro 

där patientens oro 

bör belysas, 

dokumenteras och 

utvärderas. 

 

Sadati, L., Abdoloreza, P., 

Abolfazl, M., Saeed, S., 

Zeinab, T., & Shala, C. (2013) 

Effect of preoperative nursing 

visit on preoperative anxiety 

and postoperative 

complications in candidates 

for laparoscopic 

cholecystectomy: a 

randomized clinical trial. 

Scandinavian Journal of 

Sciences, 27., 994 - 998. doi: 

10.1111/scs.12022. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

preoperativt besök 

av sjuksköterska 

gällande oro och 

komplikationer för 

patienter som var 

kandidater för 

laparaskopisk 

kolecystektomi. 

Prospektiv 

semi 

experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Studien visade att 

ett preoperativt 

besök av en 

sjuksköterska kan 

minska graden av 

oro och 

postoperative 

komplikationer 

och förordas som 

rutin I vården av 

patienter som skall 

genomgå en 

laparaskopisk 

kolecystektomi. 

Wilson, C., Mitchelson, A., 

Tzeng, TH., El-Othmani, M., 

Saleh, J., Vasdev, S., 

LaMontagne, H., & Saleh, K. 

(2016) Caring for the 

surgically anxious patient: a 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

screeningverktyg 

och interventioner 

för oro hos 

kirurgiska 

Litteraturövers

ikt 

Studien belyser 

olika 

screeningverktyg 

och vikten av att 

använda sig av och 

utvärdera oro med 
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review of the interventions 

and a guide to optimizing 

surgical outcomes. The 

American Journal of 

Surgery, 212,.151 - 159. 

doi.org/10.1016/j.amjsurg.20

15.03 

patienter. hjälp av dem. Den 

belyste även icke-

farmakologiska 

interventioner dvs 

integrerade 

preoperative 

möten, 

information, 

preoperative 

utbildning, 

kognitiv beteende-

terapi, musik, 

avslappningsövnin

gar och massage. 

Samt 

farmakologiska 

interventioner, där 

bensodiazepiner, 

gabapentin, 

antidepressiva, 

melatonin och 

klonidin kan 

användas för att 

reducera oro. 

Screening och 

behandling av 

patients 

preoperative oro 

kommer att öka 

patientens 

tillfredställelse och 

förbättra 

utgångsläget 

postoperativt. En 

multimodal metod 

förespråkas. 

 



 10  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


