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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Preoperativ oro är vanligt förekommande och är inte bara ett lidande i sig utan 
kan leda till komplikationer i form av postoperativ smärta och ökat smärtlindringsbehov. 
Anestesisjuksköterskor har ett stort ansvar för patienten. Inte bara vitala parametrar ska 
upprätthållas utan även patientens mentala välmående. Flera omvårdnadsåtgärder finns som 
kan lindra preoperativ oro men centralt tycks vara information om anestesi- och operation.  

Problem: Välinformerade patienter är mindre benägna att vara oroliga men det är oklart 
hur denna information borde utformas för att bäst motverka preoperativ oro.  

Syfte: Att kartlägga preoperativ informations påverkan på patienters upplevelse av 
preoperativ oro.  

Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med totalt 20 inkluderade 
resultatartiklar varav 16 kvantitativa, tre kvalitativa och en med mixad metod.  

Resultat: Preoperativ information kan kommuniceras på flera sätt. I denna studie förekom 
information via personligt möte, telefon, skriftligt eller genom multimedia. Flera studier där 
den preoperativa informationen gavs via ett personligt möte hade en god effekt på 
preoperativ oro. I synnerhet gällde detta där mötet var utformat som en preoperativ dialog 
där alla studier hade positiv effekt på preoperativ oro. 
 

Slutsats: Mediet, förhållningssättet och innehållet i informationen tycks påverka graden av 
preoperativ oro hos patienter. En preoperativ dialog tycks i synnerhet vara ett bra sätt att 
motverka preoperativ oro.  

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, omvårdnad, preoperativ information, preoperativ oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Preoperative anxiety is common occurrence which besides causing suffering 
in its’ own right also may lead to complications such as postoperative pain and an increased 
need for analgesics. Nurse anesthetists have a big responsibility for the patient. Not only the 
patients vital signs needs caring for but also their mental well being. Several nursing 
interventions are available for easing preoperative anxiety, most importantly – information 
about anesthesia and the operation.  

Problem: Well-informed patients are less prone to anxiety but it remains unclear how 
information should optimally be presented in order to combat preoperative anxiety.  

Aim: To describe the effect of preoperative information on patients experiences of 
preoperative anxiety.  

Method: The design was a general literature review including a total of 20 studies. 16 of 
these had a quantitative design, 3 had a qualitative design and 1 was a mixed methods design.  

Results: Preoperative information can be communicated in a number of ways. In this study 
patients were informed via personal meeting, telephone, written form or through 
multimedia. Several studies in which the preoperative information was given in a personal 
meeting had a good effect on preoperative anxiety. This was especially true where the 
meeting took the form of a preoperative dialogue where every study had a positive effect on 
preoperative anxiety. 
 

Conclusion: The medium, the approach and the contents of the information seem to affect 
the degree of preoperative anxiety among patients. A preoperative dialogue appears to be a 
particularly good way of combating preoperative anxiety,  

Keywords: Nursing, preoperative anxiety, preoperative information, nurse anesthetist. 
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1 INLEDNING 

Att uppleva oro inför operation är vanligt förekommande och något vi själva upplevt i 
samband med verksamhetsförlagd utbildning. Många patienter har frågor och funderingar 
som rör anestesi och operation som inte alltid besvarats innan ankomst till 
operationsavdelningen. Preoperativ oro är ett lidande för patienten i sig men kan enligt 
tidigare forskning också leda till komplikationer, bland annat ökad postoperativ smärta, 
längre tid till återhämtning och förlängd tid på sjukhuset. Anestesisjuksköterskan har ett 
stort ansvar när gäller patientens omvårdnad. Inte bara vitala parametrar ska upprätthållas 
utan även patientens mentala välmående. Tidigare forskning visar att det finns flertalet 
omvårdnadsåtgärder som kan förebygga och lindra oro inför operation. En central åtgärd är 
att tillgodose patientens behov av information angående anestesi och operation. Enligt lagen 
har också patienten rätt till information angående sin hälsostatus och planerande 
behandlingar. Det är lättare för patienten att vara delaktig i vården om denne är 
välinformerad. Hur denna information bör utformas och levereras preoperativt tycks dock 
vara oklart. Därmed önskar vi med detta examensarbete utöka kunskapsläget inom detta 
område. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp, skattningsinstrument för oro, tidigare forskning, 
styrdokument och riktlinjer, vårdvetenskapligt perspektiv och problemformulering. 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

2.1.1 Preoperativ fas 

Lindwall och von Post (2008) delar in den perioperativa vården i tre faser: Den preoperativa 
fasen, den intraoperativa fasen och den postoperativa fasen. De skiljer även mellan 
patientens faser och anestesi- och operationssjuksköterskans faser. Patientens preoperativa 
fas börjar så fort något inte står rätt till i kroppen och pågår fram till ankomsten till 
operationsavdelningen. Där sker det första mötet med operations- eller 
anestesisjuksköterskan och den intraoperativa fasen tar vid. För anestesi- eller 
operationssjuksköterskan börjar den preoperativa fasen vid första mötet med patienten och 
övergår i en intraoperativ fas vid patientens ankomst till operationsavdelningen (Lindwall & 
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von Post, 2008). I detta examensarbete förlängs den preoperativa fasen för anestesi- och 
operationssjuksköterskor fram till tidpunkten för induktion av generell eller regional 
anestesi.  Anledningen till att den preoperativa fasen förlängs i detta examensarbete är för att 
också få med anestesisjuksköterskans preoperativa arbete vilket i svensk sjukvård oftast 
utförs på operationsavdelningen under tiden omedelbart före operationsstart.   

2.1.2 Preoperativ oro 

Preoperativ oro är ett begrepp som kommer vara centralt i detta examensarbete. Oro 
definieras i Svensk Ordbok (2009) som ”lättare upprördhet, rädsla och olust”. Det svenska 
begreppet preoperativ oro går i engelskspråkig litteratur under namnet ”preoperative 
anxiety” vilket förklarar valet av sökordet ”anxiety” istället för det direktöversatta ”worry”. 
Översätts ”anxiety” tillbaka till svenska är ordet ångest. Definitionen av ångest i samma 
ordbok (a.a.) är: ”stark negativ känsla av att vara utsatt för press eller (obestämda) hot”. 
Dessa ord, oro och ångest, täcker in den negativa känsla som kan finnas i den preoperativa 
fasen. Således är preoperativ oro den oro som kan infinna sig preoperativt. 

2.1.3 Preoperativ information 

Med preoperativ information menas i detta examensarbete information eller kommunikation 
vars innehåll knyter an till patientens hälsotillstånd i den perioperativa fasen eller till en 
specifik behandling. Preoperativ information kan utformas, presenteras och levereras på 
olika vis. Exempelvis muntlig undervisning, dialog, multimediabaserad kommunikation och 
mer därtill. 

2.2 Skattningsinstrument för utvärdering av oro 

I detta examensarbete förekommer flertalet skattningsinstrument vars syfte är att på olika 
sätt skatta oro- och ångesttillstånd. Dessa används framförallt i de studier som inkluderats 
med kvantitativ ansats där de ensamma eller tillsammans med andra variabler utgör de 
mätvärden vilka studiernas resultat baserar sig på. De studier som deltog i denna 
litteraturöversikt dominerades av två skattningsinstrument för oro och ångest - State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI) samt Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Andra skalor 
förekommer i enstaka studier men presenteras inte här. 

2.2.1 State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

STAI är en självskattningsskala med 40 frågor som besvaras genom att kryssa i svar på en 
fyrgradig skala med svarsalternativ (Julian, 2011). Det speciella med STAI är att den delar på 
State Anxiety som innebär oro eller ångest som pågår och som uppkommit i närtid och på 
Trait Anxiety som indikerar långvarig oro eller ångest som en benägenhet hos personen. 
STAI utkom i sin ursprungliga version 1970 skapat av bland andra psykologen Charles 
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Spielberger och reviderades 1983 och är en av de mest använda och väl utforskade 
skattningsskalorna för oro och ångest (a.a.). 

2.2.2 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

HADS utvecklades 1983 för att mäta grad av oro, ångest och depression hos personer med 
medicinska åkommor och består av 14 frågor – sju för oro/ångest och sju för depression med 
en fyrgradig skala med svarsalternativ på samma sätt som STAI (Julian, 2011). I vissa fall när 
skattning av enbart oro önskas, besvaras endast de sju frågorna för oro/ångest. Skalan 
benämns då HADS-A. 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Preoperativ oro 

Att preoperativ oro är vanligt förekommande intygas av flera studier (Ali et al., 2014; Aust et 
al., 2018; Laufenberg-Feldmann, Kappis, Cámara & Ferner, 2018; Mavridou, Dimitriou, 
Manataki, Arnaoutoglou & Papadopoulos, 2013; Robleda, Sillero-Sillero, Puig, Gich & Baños, 
2014). Att bedöma förekomsten av preoperativ oro är däremot svårare då den beräknade 
prevalensen i de olika studierna varierar stort med siffror från 38,75% (Ali et al., 2014) till 
92,6% (Aust et al., 2018). Flera studier har försökt ta fram riskfaktorer för preoperativ oro 
med hjälp av demografisk data. Ålder, tidigare erfarenhet av anestesi/kirurgi och 
utbildningsbakgrund tycks i ringa grad påverka förekomsten av preoperativ oro. Däremot 
påvisas att kvinnor i högre grad än män drabbas (Burkle et al., 2014; Mavridou et al., 2013; 
Robleda et al., 2014;). Vad patienterna oroar sig för tycks vara individuellt och även här 
skiljer sig studiernas resultat åt. I stora drag kan anestesirelaterade och kirurgirelaterade 
farhågor särskiljas. I en studie var oron för kirurgin signifikant större än oron för anestesin 
(Aust et al., 2018). Andra studier visar att de vanligaste orosmomenten var postoperativ 
smärta, rädslan att inte vakna efter operationen, postoperativt illamående och kräkningar 
(PONV) och rädslan för nålar och drän (Burkle et al., 2014; Mavridou et al., 2013;). Även 
oron för komplikationer av kirurgin och tiden det tar att återhämta sig kan bidra till 
preoperativ oro (Mavridou et al., 2013). 

2.3.2 Anestesisjuksköterskors upplevelser av preoperativ oro 

 
Anestesisjuksköterskan ska ge den bästa omvårdnaden utifrån den enskilde patientens 
resurser och behov, det innebär även att ge patienten information som denne är i behov av 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård [Aniva], 2018). I en studie undervisade 
sjuksköterskor patienter i hur den planerade anestesin och operationen skulle fortgå vilket 
upplevdes positivt både för sjuksköterskor och patienter. Det framkom att denna 
undervisning lindrade patientens oro och påskyndade dess återhämtning postoperativt. Det 
visade sig också att anestesisjuksköterskan ibland hade en felaktig uppfattning om vilken 
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information patienten var i behov av jämfört med vad patienten ansåg denne behövde (Lee & 
Lee, 2000). Anestesisjuksköterskor i en annan studie utgick från att alla patienter som skulle 
sövas var oroliga. De hade olika strategier för att lindra denna oro, genom fysisk beröring, 
avdramatisering av situationen eller ett naturligt samtal. Om de inte lyckades lindra 
patientens oro upplevde anestesisjuksköterskorna att de inte hade full kontroll på 
situationen, vilket upplevdes som ett misslyckande. Bristen på kommunikation personalen 
emellan kunde leda till att flera i personalen ställde samma frågor till patienten vilket i sig 
kunde bidra till oro hos patienten (Blinkowski & Ekdahl, 2012). Vidare spelade 
anestesisjuksköterskans erfarenhet en roll när det kom till att möta patienten i dennes oro. 
Anestesisjuksköterskor med längre erfarenhet hade lättare att bemöta patienter med 
preoperativ oro. Vissa anestesisjuksköterskor mötte patientens oro genom 
omvårdnadsåtgärder exempelvis ett varmt täcke och andra använde lugnande läkemedel. De 
flesta var dock eniga i att ett preoperativt möte innan patienten anlände till 
operationsavdelningen troligen hade kunnat förebygga patienternas oro då patienten i lugn 
och ro haft möjlighet att uttrycka sina behov (Bengtsson & Englund, 2014). Ytterligare en 
stress för anestesisjuksköterskor var upplevelsen av att inte räcka till, att inte ha möjlighet 
eller tid att lyssna på patienten och därmed inte kunna individanpassa vården till den grad de 
önskade. Fokus låg alltid på patientens bästa och anestesisjukskötersorna ansåg det viktigt 
att deras åsikt angående patientens intressen togs på allvar av operationsteamet för att på så 
vis kunna ge den bästa omvårdnaden (Sundqvist & Carlsson, 2014). Anestesisjuksköterskor 
upplevde ett stort ansvar i att reducera patientens oro. För att kunna lindra den och därmed 
ha möjlighet att ge optimal omvårdnad är orsaken bakom oron viktigt att förstå (Burkle et al. 
2014; Roomruangwong, Tangwongchai, & Chokchainon, 2012;). 

2.3.3 Komplikationer av preoperativ oro 

Preoperativ oro är vanligt förekommande och kan leda till postoperativa komplikationer. 
Förutom det lidande preoperativ oro skapar i sig själv kan den även påverka det 
postoperativa förloppet. Korrelation har i flera fall påvisats mellan förekomsten av 
preoperativ oro och postoperativ smärta och smärtlindringsbehov (Ali et al., 2014; Kumar, 
2015; Robleda et al., 2014; Sjöling, Nordahl, Olofsson & Asplund, 2003). Även förlängd 
återhämtning och sjukhusvistelse förekom hos patienter som led av preoperativ oro (Ali et 
al., 2014; Joseph, Whitcomb, & Tayler, 2015;). Stressen som uppkommer vid oro kan leda till 
högt blodtryck, ökad myocardkonsumption och minskad kranskärlsperfusion vilket i sin tur 
kan leda till arytmier och andra hjärtproblem. Även ökad risk för lungsjukdom och försvagat 
immunförsvar har påvisats (Joseph et al., 2015). Preoperativ oro kan alltså ge både 
psykologiska och fysiska negativa effekter med försämrad återhämtning som följd (Pritchard, 
2009), därmed borde denna oro tas på allvar (Mitchell, 2003).  

2.3.4 Åtgärder som lindrar preoperativ oro 

Det finns flertalet åtgärder och metoder som kan lindra preoperativ oro, en av de vanligaste 
åtgärderna är att ge lugnande läkemedel (Wilson et al., 2016; Ronco, Fabbro, Bulfone & 
Palese, 2012). Wilson et al. (2016) delade i en översikt över interventioner för att lindra 
preoperativ oro in interventionerna i farmakologiska och icke-farmakologiska interventioner. 
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I den översikten hävdas att Bensodiazepiner är det vanligaste läkemedelsvalet mot oro men 
att även Gabapentinoider, Klonidin och vissa antidepressiva läkemedel, däribland Mirtazapin 
och Melatonin har visats ha en dämpande effekt på preoperativ oro. Som icke-farmakologiska 
interventioner nämndes kognitiv beteendeterapi, massageterapi och musikterapi (Wilson et 
al., 2016). Musik har även i andra studier visat sig ha en lindrande effekt på preoperativ oro 
(Brad, Dileo, & Shim, 2013). Flertalet studier tyder dock på att patientutbildning och 
information om anestesin och det kirurgiska ingreppet är en av de effektivaste åtgärderna för 
att förebygga preoperativ oro (Aust et al., 2018; Mavridou et al., 2013; Mitchell, 2003; Sjöling 
et al., 2003; Wilson et al., 2016). Flera av dessa studier är medvetna om att preoperativ 
information och utbildning kan se olika ut och poängterar därmed vikten av individanpassad 
information för bästa effekt. I dessa studier efterfrågas också mer forskning som jämför olika 
metoder att sänka preoperativ oro då detta är något som ännu saknas (Aust et al., 2018; 
Mitchell, 2003; Wilson et al., 2016). 

2.4 Styrdokument och riktlinjer 

Anestesisjuksköterskan ska jobba för att i alla avseenden ge bästa möjliga vård till patienten 
och har flertalet lagar och riktlinjer att följa, exempelvis, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30), Patientlagen (SFS 2014:821), Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 
Socialstyrelsens föreskrifter (Socialstyrelsen, 2015), ICNs etiska kod (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017) och Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor (Aniva, 
2018).  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården alltid bedrivas med god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet och delaktighet under sjukhusvistelse (SFS 2017:30). 
Anestesisjuksköterskan ska bedriva en ändamålsenlig, kunskapsbaserad, säker och 
patientfokuserad vård (SFS 2010:659). Patientens individuella behov och förutsättningar, 
autonomi och dess resurser ska alltid vara i fokus när anestesiologisk omvårdnad bedrivs. 
Anestesisjuksköterskan ska inge patienten trygghet och förvissning om att denne får 
professionell omvårdnad, därtill hör att kunna informera och undervisa patienter och 
närstående. Vården bör planeras pedagogiskt gärna med stöd av den perioperativa dialogen 
(Aniva, 2018). Patienten har rätt till information rörande sitt hälsotillstånd och behandlingar 
och informationen ska anpassas till den enskilda patienten. Anestesisjuksköterskan ska 
försäkra sig om att patienten har förstått men om patienten önskar avstå från information 
ska detta respekteras. Patientens delaktighet, självbestämmande och ställning ska stärkas 
och tydliggöras samtidigt som integriteten skyddas (SFS 2014:821). Enligt ICNs etiska kod 
för sjuksköterskor är sjuksköterskans grundläggande etiska ansvarsområden att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Oro och rädsla är ett lidande för 
patienten som bör förebyggas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En välinformerad 
patient är i regel tryggare, känner sig respekterad och tagen på allvar. Patienten får bättre 
kunskap, förståelse och insikt i behandlingen och sitt hälsotillstånd samt har tillräckligt med 
underlag för att ta ställning till olika alternativ och kan lättare medverka i vården 
(Socialstyrelsens, 2015, Aniva, 2018). 
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2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete avses att studera preoperativ information, i det tolkas in alla sorters 
kommunikativa interventioner som utspelas i det preoperativa skedet. För att ge en teoretisk 
referensram till tolkningen av de resultat som framkom ansågs det passande att vända sig till 
det vårdvetenskapliga begreppet ”vårdande kommunikation” vilket beskrivits närmare av 
Lennart Fredriksson (2012). Vårdande kommunikation är ett komplett vårdvetenskapligt 
begrepp som försöker förstå, beskriva och tydliggöra kommunikationsbegreppet i en 
vårdvetenskaplig kontext. I sin begreppsanalys klargör Fredriksson (2012) ordet 
kommunikations ursprungliga betydelse som gemenskap eller att göra något gemensamt och 
pekar samtidigt på den betydelseförskjutning som skett när ordet kommit att i högre grad 
syfta på överföring och utbyte av information. I klinisk praxis uttrycker sig kommunikationen 
ofta som ett samtal mellan vårdare och patient men i enlighet med ordets ursprungliga 
betydelse – att göra något gemensamt – kan begreppet vidgas till något utöver samtal (a.a.). 
Fredriksson (2012) delar in kommunikationsbegreppet i tre olika men intimt förknippade 
uttrycksformer: Den relationella kommunikationen syftar till den förbindelse och gemenskap 
mellan vårdare och patient som uppstår i en vårdrelation. Den narrativa kommunikationen i 
vilken patienten berättar sin historia för att på så vis göra lidandet begripligt för sig själv och 
för vårdaren. Den etiska kommunikationen där den i grunden ojämlika vårdrelationen 
balanseras av ömsesidig respekt mellan vårdare och patient. Fredriksson (2012) beskriver 
även två huvudsakliga kommunikationstraditioner i vårdkontexten där den dualistisk-
reduktionistiska traditionen utgörs av en klassisk sändare-mottagarmodell och den 
humanistisk-holistiska utgörs av ömsesidighet och gemensamhet.  Dessa traditioner visade 
sig ge en förståelsemall för resultatet och fördjupas i resultatdiskussionen.  

Kommunikation är ett mångfacetterat begrepp som både kan skapa samförstånd, gemenskap 
och respekt men även ge upphov till konflikt och ökat lidande. Fredrikssons (2012) 
kommunikationsbegrepp utgör i sig ingen praktisk handbok för hur kommunikationen 
mellan sjuksköterska och patient bör gå till. Dess styrka ligger snarare i att medvetandegöra 
strategier och strukturer i kommunikationen vilket förhoppningsvis leder till att 
sjuksköterskan i högre utsträckning kan etablera en kommunikation som i sig är vårdande – 
en vårdande kommunikation. Detta kan appliceras på all kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient, vilket inte minst gäller i det preoperativa mötet oavsett om detta är 
ett planerat möte eller bara den korta stund som en anestesisjuksköterska har med en patient 
på operationsavdelningen fram till operationsstart.   

2.6 Problemformulering 

Preoperativ oro är vanligt förekommande och kan leda till postoperativa komplikationer i 
form av postoperativ smärta och ökat smärtlindringsbehov samt förlängd återhämtning. 
Anestesisjuksköterskans har ett ansvar att lindra denna oro och för att lyckas behövs 
kunskap. Enligt tidigare forskning finns flertalet åtgärder som kan lindra preoperativ oro 
men den centrala åtgärden tycks vara information och samtal. Patienten har rätt till 
information rörande sitt hälsotillstånd och behandlingar och informationen ska anpassas till 
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den enskilda patienten. En välinformerad patient är i regel tryggare, känner sig respekterad 
och tagen på allvar. Patienten får bättre kunskap, förståelse och insikt i behandlingen och sitt 
hälsotillstånd och kan lättare medverka i vården. Med preoperativ information menas 
information eller kommunikation vars innehåll knyter an till patientens hälsotillstånd i den 
perioperativa fasen. Kommunikation sker ofta i form av ett samtal, vilket kan skapa 
samförstånd, gemenskap och respekt. I detta fall sker kommunikationen mellan patient och 
sjukvårdspersonal. Det är önskvärt att utforska vilken effekt utformningen och 
tillvägagångssättet att leverera preoperativ information har på preoperativ oro. För att kunna 
ge bästa möjliga omvårdad är det av stor betydelse att anestesisjuksköterskan har kunskap 
om, förståelse för och kunskap i att lindra patienternas oro inför operation. Av den 
anledningen är det relevant att ta reda på vilken effekt preoperativ information har på 
preoperativ oro samt hur informationen bör utformas. Avsikten med detta examensarbete är 
därför att bidra med kunskap inom området och därmed höja anestesisjuksköterskors 
kompetens.  

3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga preoperativ informations påverkan på patienters upplevelse av 
preoperativ oro. 

4 METOD 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt i enlighet med beskrivning av Friberg 
(2018). En litteraturöversikt syftar till att kartlägga kunskapsläget inom ett visst område eller 
ett problem. Det innebär att hitta befintlig forskning inom området och kritiskt granska 
resultat, metod och teoretiska utgångspunkter i dessa studier. Analysen i en litteraturöversikt 
genomförs strukturerat. Den skiljer sig från analys av rådata då redan analyserat material 
från tidigare forskning analyseras (Friberg, 2018). 

4.1 Datainsamling och urval 

Litteratur söktes i databaserna PubMed och CINAHL Plus då dessa tillsammans täcker in 
denna studies ämnesområde. För sökningarna i PubMed söktes relevanta MeSH-termer vilka 
sedan användes individuellt och i kombination för att bygga upp sökstrategin. MeSH-
termerna som användes var: Preoperative care, Preoperative period, Communication, Patient 
Education as topic och Anxiety. Vid kombinerade söktermer användes de Booleska 
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operatorerna OR och AND. Den första sökordskombinationen som användes i Pubmed var: 
Preoperative care OR Preoperative period AND Communication. Denna kombination gav 216 
träffar. Den andra sökordskombinationen var: Preoperative care OR Preoperative period 
AND Patient Education as topic. Denna kombination gav 244 träffar. Den sista 
sökordskombinationen var: Preoperative care OR Preoperative period AND Communication 
AND Anxiety. Denna kombination gav 16 träffar. Samtliga titlar av dessa träffar lästes. De 
titlar som uppenbart inte gick att koppla till denna studies syfte sorterades bort. Kvar blev 
från första sökningen, 21 artiklar, från andra sökningen 29 artiklar och från sista sökningen 
åtta artiklar. Samtliga abstract till dessa artiklar lästes. De abstract som inte svarade på syftet 
sorterades bort. Kvar var då 16 artiklar och dessa lästes i sin helhet. Ytterligare artiklar 
sorterades bort och kvar blev sju artiklar som båda författarna kvalitetsgranskade. En artikel 
bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet, resterade ansågs ha hög vetenskaplig kvalitet. Totalt 
valdes sex resultatartiklar från sökningen i Pubmed. 

Sökningarna i CINAHL Plus utfördes på samma sett men med deras system med Major 
Headings som liknar MeSH men där några av termerna skiljer sig. Av den anledningen kan 
det se ut som att sökningarna är gjorda med olika sökord i de olika databaserna. Termerna 
var i CINAHL plus: Preoperative care, Preoperativ period, Communication, Patient 
Education, Preoperative education, Anxiety, Fear och nurse anesthetist. Den första 
sökordskombinationen i CINAHL plus var: Preoperative education OR Preoperative care OR 
Preoperative period AND Anxiety OR Fear AND Communication OR Patient education AND 
Nurse anesthetist. Denna kombination gav en träff. Den andra kombinationen var: 
Preoperative education OR Preoperative care OR Preoperative period AND Anxiety OR Fear 
AND Communication OR Patient education. Denna kombination gav 23 träffar. Den sista 
sökordskombinationen var: Preoperative education OR Preoperative care OR Preoperative 
period AND Anxiety OR Fear. Denna kombination gav 232 träffar. Samtliga titlar lästes och 
de som inte gick att koppla till studiens syfte sorterades bort. Kvar var från första sökningen 
var en artikel, från andra sökningen 13 artiklar och från sista sökningen 23 artiklar. Samtliga 
abstract till dessa lästes och de abstract som inte svarade på syftet sorterades bort. Kvar var 
då 20 artiklar som lästes i sin helhet. Ytterligare artiklar sorterades bort i detta steg för att de 
inte svarade på syftet och kvar var 14 artiklar som kvalitetsgranskades. Dessa artiklar ansågs 
ha hög vetenskaplig kvalitet och totalt valdes dessa 14 artiklar från sökningen i CINAHL plus. 
Totala antalet resultatartiklar, från Pubmed och CINAHL plus, som inkluderas i denna 
litteraturstudie var 20. Kvalitetsgranskningen skedde med stöd av granskningsfrågor av 
Friberg (2018) och samtliga resultatartiklar ansågs ha hög vetenskaplig kvalitét. Frågor för 
kvalitetsgranskning för kvantitativa studier och kvalitativa studier sammanfördes och 
frågorna som besvarades vid kvalitetsgranskningen var: Finns en tydligt beskriven 
problemformulering? Finns ett tydligt beskrivet syfte? Finns en tydligt beskriven metod? 
Finns det en tydligt beskriven metod? Finns en tydlig beskrivning av deltagare? Svarar 
resultatet på syftet? Framförs resultatet på ett tydligt sätt? Förs en diskussion kring resultat? 
Förs ett etiskt resonemang? För detaljerad sökstrategi och sökordskombinationer se även 
bilaga A1 och bilaga A2. För kvalitetsgranskningen, bilaga B. I artikelmatrisen, se bilaga C, 
finns en kort beskrivning på alla inkluderade resultatartiklar. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på engelska, publicerade mellan 2008 - 
2019. Artiklarna skulle vara vetenskapliga artiklar, peer-reviewed och publicerade i 
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vetenskapliga tidskrifter. Fritt tillgängligt abstract och deltagarna i studierna skulle vara 
vuxna. Exklusionskriterier var studier med icke-kirurgiska ingrepp, exempelvis endoskopier 
och injektioner. Studier med barn som deltagare, studier som primärt beskriver den 
postoperativa fasen, studier som inte uppfyller kvalitetsgranskningen, samt studier som inter 
var vetenskapliga artiklar, till exempel doktorsavhandlingar, populärvetenskapliga artiklar 
med mera.  

När antal träffar på en sökning var färre än 400 lästes titlarna igenom. Titlar som uppenbart 
inte gick att koppla till denna studies syfte sorterades bort. Av de kvarvarande studierna 
lästes abstracten och ytterligare ett antal artiklar som inte ansågs relevanta sorterades bort i 
detta steg. Kvar var nu 36 studier som lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades med stöd av 
granskningsfrågor av Friberg (2018). För detaljerad sökstrategi och sökord, bilaga A. För 
kvalitetsgranskningen, bilaga B. I artikelmatrisen, se bilaga C, finns en kort beskrivning på 
alla inkluderade resultatartiklar. 

4.2 Dataanalys 

För analys av de utvalda artiklarna användes Fribergs (2018) beskrivning av 
analysförfarandet vid allmänna litteraturöversikter. Detta innebär att artiklarna lästes i sin 
helhet flera gånger för att skapa en förståelse för dess innehåll och sammanhang. Varje 
artikel sammanfattades skriftligt för att tydliggöra materialet. Detta kan också ses som en 
reduktion av data. Varje artikel fick också ett nummer på ett till tjugo för att underlätta 
analysprocessen. Därefter sammanfattades artiklarnas syften var för sig. Likheter och 
skillnader i dessa identifierades och sammanställdes i ett dokument. De kvantitativa och 
kvalitativa syftena sammanställdes var för sig, då kvantitativ och kvalitativ design skiljer sig 
åt. På samma sätt sammanfattandes artiklarnas metoder. För att underlätta sammanfattades 
urval, genomförande och analysförfarande var för sig. Sedan identifierades likheter och 
skillnader mellan dess urval, genomförande och analysförfarande och sammanställdes i ett 
dokument. Även här separerades kvantitativa och kvalitativa studier. När gäller den 
inkluderade artikeln av mixad metod presenteras den tillsammans med de kvantitativa 
artiklarnas syften och artikelns metod presenteras både tillsammans med de kvantitativa och 
de kvalitativa artiklarna. Slutligen sammanfattades artiklarnas resultat. Här, på resultatet, 
lades också tyngdpunkten under analysen. Vissa artiklar studerade och presenterade flera 
variabler, enbart den variabeln som svarade på detta examensarbetes syfte inkluderades. 
Likheter och skillnader i resultaten identifierades och sammanställdes. Sedan sorterades 
materialet under lämpliga rubriker (Friberg, 2018). Interventionen som den enskilda studien 
i artikeln studerade fick styra sorteringen. 

4.3 Etiska överväganden 

 
Författarna har under forskningsprocessen följt forskningsetiska riktlinjer enligt Codex 
(2018). Detta innebär att inte avsiktligt förvränga forskningsprocessen genom att inte 
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redovisa metoden eller felaktigt tillverka egen data eller plagiera sådan. Exkluderad och 
inkluderad data har skett genom ett hederligt förfarande och analys av data genomförts på ett 
sådant sätt som inte avsiktligt förvränger tolkningen. Samtliga resultatartiklar är peer 
reviewed vilket innebär att granskning skett av flera oberoende personer. Syftet har styrt 
sökprocessen liksom exkluderat och inkluderat material och inte personliga preferenser. 
Utvalda artiklar till detta arbete innehöll alla ett avsnitt med etiskt resonemang vilket 
minskar risken för att deltagare i studierna farit illa (CODEX, 2018). Därmed har författarna 
tagit i beaktning att de inkluderade studierna i resultatet följer de forskningsetiska 
principerna. Dessa principerna har för avsikt att skydda den enskilda individen och består av 
fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Principerna  är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren ska informera deltagaren om deras roll i studien samt vilka villkor som gäller. 
Deltagaren ska upplysas om att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas av deltagaren. Deltagaren har rätt till information om den aktuella studien. 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarens samtycke. Forskaren får inte 
påverka deltagaren i sitt beslut om denne önskar avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet 
innebär att samtliga forskare och övrig personal som är involverade i studien bör 
underteckna en förbindelse om tystnadsplikt angående etiskt känsliga uppgifter om 
deltagarna. Utomstående ska inte ha möjlighet att få tillgång till uppgifter där deltagare kan 
identifieras (CODEX, 2018). 

5 RESULTAT 

Totalt 20 artiklar inkluderades i detta examensarbete varav 16 var kvantitativa, tre var 
kvalitativa och en var en mixad studie. Av de kvantitativa studierna var 13  randomiserade 
kontrollerade studier och tre var experimentella studier. Resultatartiklarnas syfte, metod och 
resultat presenteras var för sig under varsin rubrik. Tre av valda artiklar hade kvalitativ 
ansats och med tanke på skillnaderna i utformning mellan kvantitativa och kvalitativa 
artiklar valdes att presentera dessa var för sig under rubrikerna om studiernas syften och 
metoder. Den mixade studien presenteras under både kvalitativa och kvantitativa studier. 
Under rubriken ”Studiernas resultat” presenteras resultat samlat från alla resultatartiklar 
som inkluderats i detta examensarbete. 

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syften 

I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader i syfte för de kvantitativa och kvalitativa 
studierna var för sig. 
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5.1.1 De kvantitativa studiernas syften 

Samtliga studiers syfte handlar om att utforska, utvärdera eller undersöka olika metoder att 
utbilda, informera eller kommunicera med patienter inför operation och/eller anestesi. Fyra 
studiers syfte handlar om att utvärdera eller utforska effekten av vald intervention specifikt 
på oro (Granziera et al., 2013; Jlala, French, Foxall, Hardman & Bedforth, 2010; Kekecs, 
Jakubovits, Varga & Gombos, 2013; Karaman, Tug & Yayla, 2016;). En studies syfte önskar 
utforska faktorer som kan reducera preoperativ oro (Lim et al., 2011). De resterande 
studierna vill utforska, utvärdera eller undersöka effekten av vald intervention på patientens 
oro samt andra variabler som smärta, livskvalitet och postoperativa utfall (Eley, Searles, 
Donovan & Walters, 2013; Foley et al., 2016; Heilmann et al., 2016; Huber et al., 2012;  
Jörgensen et al., 2016; Kalogianni et al., 2015; Kesänen et al., 2017; Lee, Liu, Lin, Hsu, Lin & 
Lin, 2018; Malek, Zakerimoghadam, Esmaeili & Kazemnejad, 2018; Pereira, Figueiredo-
Braga, Carvalho, 2016; Sobanko et al., 2016; Wong, Chan & Chair, 2019). 

5.1.2 De kvalitativa studiernas syften 

Det övergripande gemensamma för dessa tre studier vad gäller syftet är att de alla ämnar att 
beskriva patienters upplevelser och perspektiv på någon form av preoperativ kommunikativ 
intervention i samband med operation (Goodman et al, 2009; Guo, East & Arthur, 2014; 
Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016). Både Goodman et al. (2009) och Guo et al. (2014) kan 
beskrivas som kvalitativa uppföljare till tidigare utförda kvantitativa studier där man studerat 
utbildnings- och informationsinterventioners effekt på olika faktorer, däribland oro. Dessa 
kvalitativa uppföljare syftar således till att förklara och fördjupa resultaten från de tidigare 
utförda kvantitativa studierna. Pulkkinen et al. (2016) hade som syfte att beskriva patienters 
upplevelser av den ”perioperativa dialogen” som kan sägas vara en kommunikativ strategi 
eller ett omvårdnadsideal i operationssammanhang. Detta i samband med knä- eller 
höftledsplastik under spinalanestesi. 

5.2 Likheter och skillnader i studiernas metoder 

I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader i urval, genomförande och analysförfarande 
för de kvantitativa och kvalitativa studierna var för sig. 

5.2.1 De kvantitativa studiernas urval, genomförande och analys 

13 artiklar var randomiserade kontrollerade studier med varsin interventionsgrupp 
respektive kontrollgrupp med totalt från 39 till 395 deltagare (Eley et al., 2013; Foley et al., 
2016; Heilman et al, 2016; Jlala et al., 2010; Granziera et al., 2013; Kalogianni et al., 2015; 
Kekecs et al., 2013; Kesänen et al., 2017; Lee et al., 2018; Lim et al., 2011; Malek et al., 2018; 
Pereira et al., 2016; Sobanko et al., 2016). De studier med få deltagare hade en 
powerberäkning som visade att deltagarantalet var tillräckligt. Studierna genomfördes i Kina, 
Taiwan, Grekland, Iran, Danmark, Tyskland, Turkiet, Ungern, Australien, Finland, Portugal, 
Singapore, Irland, Storbritannien, USA och Italien. Deltagarna var i alla kvantitativa 
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inkluderade studier patienter som var planerade att genomgå ett operativt ingrepp av något 
slag. I tre av studierna var deltagarna enbart kvinnor vilket kan förklaras med att två av 
studierna riktades mot bröstcancerpatienter (Foley et al., 2016; Granziera et al., 2013) och en 
mot kejsarsnitt (Eley et al., 2013). En studie handlade om prostataoperationer och 
inkluderade således bara män (Huber et al., 2012). I de resterande 13 kvantitativa studierna 
var deltagarna både män och kvinnor. Samtliga studier uppgav att deltagarna skulle vara 18 
år eller äldre, utom fem studier som inte uppgav någon ålder i sina inklusions- eller 
exklusionskriterier (Granziera et al., 2013; Jörgensen et al., 2016; Karaman et al., 2016; 
Kalogianni et al., 2015; Malek et al., 2018;). Samtliga hade som inklusionkriterium att 
deltagarna måste förstå språket och kunna kommunicera adekvat, utom tre studier där det 
inte nämndes (Granziera et al., 2013; Jörgensen et al., 2016; Pereira et al., 2016).  

I de 16 kvantitativa studierna genomfördes datainsamlingen genom att de frivilliga 
deltagarna, som i samtliga fall var patienter, fick muntlig eller skriftlig information om 
studiens syfte och tillvägagångssätt. Studierna hade någon form etiskt resonemang och 
flertalet var godkända av en lokal etisk kommitté alternativt av annan etisk instans. Fyra 
studier uppgav dessutom att de följde de etiska principerna enligt Helsingforsdeklarationen 
(Jørgensen et al., 2017; Kalogianni et al., 2016; Kesänen et al., 2017; Sobanko et al., 2016). 
Randomiseringen av deltagarna till interventionsgrupp eller kontrollgrupp skedde i samtliga 
fall efter att deltagaren godkänt sitt deltagande. 

 Interventionerna i de kvantitativa studierna syftade alla till att utbilda, informera eller göra 
patienter mer delaktiga inför sin operation men utförandet skiljde sig mellan studierna. Den 
största synliga skillnaden låg i hur informationen framfördes. Denna skillnad ligger även till 
grund för den senare jämförelsen mellan studiernas resultat. I tio av de kvantitativa 
studierna framfördes informationen personligen av vårdpersonal alternativt av 
artikelförfattarna (Granziera et al., 2013; Heilmann et al., 2016; Huber et al., 2012; 
Kalogianni et al., 2015; Karaman et al., 2016; Lee et al., 2017; Lim et al., 2011; Malek et al., 
2018; Wong et al., 2010). I tillägg till den muntliga informationen hade fyra av dessa studier 
även skriftlig information i någon form som del av sina respektive interventioner (Karaman 
et al., 2016; Kalogianni et al., 2015; Lee et al., 2017; Lim et al., 2011). Två av de kvantitativa 
studierna förmedlade informationen via telefon (Kesänen et al., 2017; Sobanko et al., 2016). I 
sju studier förmedlades informationen via någon form av multimedia vilket innebär 
applikationer, webbplattformer, filmer och cd-skivor (Eley et al., 2013; Foley et al., 2016; 
Jlala et al., 2010; Jørgensen et al., 2017; Kekecs et al., 2013; Lee et al., 2017). 

Av de kvantitativa studierna där interventionen utgjordes helt eller delvis av ett personligt 
möte mellan vårdpersonal och patient utfördes detta möte av sjuksköterskor i fem av 
studierna (Heilmann et al., 2016; Kalogianni et al., 2015; Lee et al., 2017; Malek et al., 2018; 
Pereira et al., 2015), av läkare i två studier (Huber et al., 2012; Lim et al., 2011) och av 
forskarna (som också var sjuksköterskor) i en studie (Wong et al., 2010). Studien av Karaman 
et al. (2016) redovisar inte vem som utfört interventionen och i Granziera et al. (2013) 
utfördes den av anestesiologer (läkare) tillsammans med onkologiutbildade psykologer. 

13 av de kvantitativa studierna mätte patienternas oro med hjälp av State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI) (Eley et al., 2013; Granziera et al., 2013; Jlala et al., 2010; Kalogianni et al., 
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2016; Karaman et al., 2016; Kekecs et al., 2013; Kesänen et al., 2017; Lee et al., 2018; Lim et 
al., 2011; Malek et al., 2018; Pereira et al., 2016; Sobanco et al., 2016; Wong et al., 2019), två 
studier använde Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Foley et al., 2016; 
Jörgensen et al., 2016) och en studie använde State-Trait Operation Anxiety (STOA) 
(Heilmann et al., 2016). Samtliga kvantitativa studier och även den kvantitativa delen av den 
mixade studien analyserade sitt material med både beskrivande och analytiskt statistik. 
Beskrivande statistik användes för att få en överblick över materialet och förmedla en 
beskrivande statistik över deltagarna i studierna. Analytisk statistik användes för att se 
samband mellan variabler eller för att göra en signifikansprövning, det vill säga pröva olika 
hypoteser mot varandra. 

5.2.2 De kvalitativa studiernas urval, genomförande och analys 

De kvalitativa studierna utfördes i Finland, Kina och Storbritannien. I Guo et al. (2014) och 
Goodman et al. (2009) valdes 20 respektive 19 patienter ut ur de ursprungliga kvantitativa 
studierna genom avsiktligt urval för att få spridning vad beträffar demografiska faktorer och 
för att få ett jämt förhållande mellan deltagare från interventionsgrupper respektive 
kontrollgrupper. Vad de ursprungliga inklusions- och exklusionskriterierna var framgår inte 
av dessa studier. I Pulkkinen et al. (2016) valdes patienter från en kirurgklinik på ett sjukhus 
i södra Finland. Inklusionskriterier var ålder mellan 18 och 70, modersmål svenska eller 
finska och som planerades för knä- eller höftledsplastik. Patienterna valdes utifrån 
inklusionskriterierna och informerades och erbjöds delta och gav sitt skriftliga godkännande. 
En tackade nej vilket gav 19 deltagande patienter.  

Alla tre studier utgick ifrån intervjuer med patienter (Goodman et al, 2009; Guo et al, 2014; 
Pulkkinen et al, 2016). Goodman et al. (2009) använde sig av så kallade ”Discovery 
Interviews” vilka är tänkta att återberättas för berörda parter i syfte att ge feedback och på så 
vis kvalitetsutveckla en verksamhet. I detta fall lästes intervjutranskriptionerna upp för 
personal som deltagit i den ursprungliga kvantitativa studien vilka i sin tur diskuterade 
innehållet i fokusgrupper. I Pulkkinen et al. (2016) bedrevs en konversatorisk intervju i form 
av den perioperativa dialogen utförd av fyra frivilliga anestesisjuksköterskor vilka förde 
anteckningar under dialogen med hjälp av vissa guidande frågor. Dessa 
anestesisjuksköterskors texter utgjorde materialet för analysen. 

I Guo et al. (2014) och Goodman et al. (2009) transkriberades intervjumaterialet och 
analyserades tematiskt vilket för den senare även inkluderade fokusgrupperna. I Pulkkinen et 
al. (2016) analyserades materialet med en kvalitativ latent innehållsanalys. Totalt 57 
dialogtexter fördes samman till en enda text vilken transkriberades och lästes av författarna 
upprepade gånger i sin helhet och utifrån sina delar. När författarna fått ett generellt intryck 
av texten identifierades meningsbärande enheter vilka abstraherades till subkategorier, 
kategorier och slutligen teman. Den kvalitativa delen av Huber et al. (2012) kategoriserades 
efter frågorna och presenterades i text och procent. 
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5.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de kvantitativa och de kvalitativa studierna 
tillsammans. Efter upprepade läsningar av materialet valdes att indela materialet efter den 
preoperativa informationens medieform. Detta delvis för att medieformerna utgör en 
naturlig gruppering av studiernas interventioner men även för att det visade sig ha viss 
relevans för resultaten av studierna.  

5.3.1 Personligt möte 

I tretton av de valda artiklarna bestod den preoperativa utbildningsinterventionen av ett 
personligt möte mellan patienterna och någon form av vårdpersonal (Granziera et al., 2013; 
Goodman et al., 2009; Guo et al., 2014; Heilmann et al., 2016; Huber et al., 2012; Kalogianni 
et al., 2015; Karaman et al., 2016; Lee et al., 2017; Lim et al., 2011; Malek et al., 2018; Pereira 
et al., 2015; Pulkkinen et al., 2016; Wong et al., 2010). Oftast en sjuksköterska men läkare 
och i vissa fall artikelförfattarna själva förekom också som utförare av interventionerna. I 
dessa studier  kunde två olika förhållningssätt urskiljas som skiljde sig från varandra. I det 
ena förhållningssättet representerades mötet av en dialog eller ett person- eller 
patientcentrerat perspektiv där patienterna fick plats att delta aktivt i det preoperativa 
samtalet. I det andra förhållningssättet utbildades eller informerades patienter utan 
förväntan på att patienterna själva skulle delta aktivt och blev således enbart mottagare av 
information snarare än deltagare i en dialog. Av den anledningen presenteras studierna med 
det första förhållningssättet under rubriken preoperativ dialog och studierna med det andra 
förhållningssättet under rubriken preoperativ information. 

Preoperativ dialog: Av de tretton studier där  den preoperativa informationen eller 
kommunikationen  utfördes som ett personligt möte med patienterna hade sex studier en 
intervention som helt eller delvis inkluderade patienten som aktiv i det preoperativa samtalet 
(Granziera et al., 2013; Heilmann et al., 2016; Kalogianni et al., 2015; Malek et al., 2018; 
Pereira et al., 2015; Pulkkinen et al., 2016). Av dessa utfördes interventionen av 
sjuksköterskor i alla studier utom Granziera et al. (2013) i vilken patienterna först fick träffa 
en psykolog specialiserad på cancerpatienter vilken i sin tur gav anestesiologen råd om hur 
denne bör kommunicera med varje individuell patient under sin preoperativa bedömning för 
att lindra oro. Resultatet av den studien var att de som hade högst STAI-poäng, det vill säga 
de oroligaste, var hjälpta av insatsen, (p-värde = 0,024) de som hade måttligt höga poäng och 
nedåt hade ingen effekt. Två av studiernas interventioner innehöll förutom samtal även 
specifika stresshanteringsövningar och andningstekniker (Kalogianni et al., 2015; Malek et 
al., 2018;). Här fanns även en kvalitativ studie av Pulkkinen et al. (2016) där en specifikt 
utformad perioperativ dialog hölls mellan anestesisjuksköterskor och deras patienter. 
Patienterna uttryckte rädsla och oro för det postoperativa förloppet och hur de skulle 
återhämta sig men också för operationen i sig och hade en känsla av att förlora kontroll. En 
preoperativ dialog med samma anestesisjuksköterska som var med dem under operationen 
ledde enligt studien till ett minskat lidande pre- och intraoperativt och gav patienterna en 
känsla av trygghet (a.a.). Alla fem kvantitativa studier i denna grupp hade statistiskt 
signifikanta sänkningar av preoperativ oro hos de grupper som deltog i interventionerna (p-
värde <0,05). 
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Preoperativ information och utbildning: Sju av de tretton studierna där preoperativ 
information gavs genom ett personligt möte hade ett tydligt utbildande och informerande 
förhållningssätt i jämförelse med ett er dialogbaserad förhållningssätt (Goodman et al., 
2009; Guo et al., 2014; Huber et al., 2012; Karaman et al., 2016; Lee et al., 2017; Lim et al., 
2011; Wong et al., 2010). Interventionen i Lee et al. (2017) innehöllpreoperativ utbildning i 
muntlig form men patienterna fick också information genom filmer och bilder. Denna studie 
och studien av Wong et al. (2010) hade statistiskt signifikanta sänkningar av preoperativ oro 
hos interventionsgrupperna, (p-värde< 0,001). 

I Karaman et al. (2016) och Lim et al. (2011) förekom ingen sänkning av oro preoperativt 
men en signifikant skillnad postoperativt där interventionsgrupperna var mindre oroliga. 
Huber et al. (2012) hade ingen kontrollgrupp så ingen slutsats kan dras men ett bifynd var att 
STAI-poängen var samma pre- som postoperativt medan det muntligt i intervjuerna 
framkom att patienterna i den postoperativa fasen hade uppskattat att de var mindre oroliga 
preoperativt än vad deras preoperativa STAI-poäng antydde.  

I studien av Guo et al. (2014) framkom att de kinesiska hjärtpatienterna upplevde ett högre 
självförtroende och lägre preoperativ oro av mer preoperativ information. De ansåg vidare att 
preoperativ information var lågt prioriterat och många lade stor vikt vid att det var en läkare 
som gav informationen och det var viktigt för dem att veta något om den opererande läkarens 
rykte och erfarenhet (a.a.). Studien av Goodman et al. (2009) beskrev hur en tidigare 
sjuksköterskeledd intervention - bland annat för att minska oro preoperativt – hade upplevts 
av patienterna. De tog bland annat upp att interventionen hade varit för rigid och behövde 
individualiseras mer samt att informationen de fick av sjuksköterskorna inte alltid stämde 
med informationen de tidigare hade av till exempel sina allmänläkare. 

5.3.2 Information via telefon 

I två studier gavs preoperativ information till patienterna via telefon (Kesänen et al., 2017; 
Sobanko et al., 2016). I Kesänen et al. (2017) fick 100 spinalstenospatienter först göra ett 
kunskapstest som relaterade till sitt tillstånd och den kommande operationen och fick sedan 
diskutera testresultaten via telefon med en sjuksköterska. Detta gav en statistisk signifikant 
minskad oro hos patienterna jämfört med kontrollgruppen (p = 0,011). I den andra studien 
ringdes patienter upp en vecka före operation av en forskningsassistent som diskuterade 
patienternas kunskap om sin operation, i detta fallet Mohs mikrografiska kirurgi, och lät de 
diskutera sin oro och ställa frågor (Sobanko et al., 2016). I denna studie kunde ingen effekt av 
interventionen påvisas. 

5.3.3 Skriftlig information 

I flera av studierna var skriftlig preoperativ information en del av interventionen (Karaman 
et al., 2016; Kalogianni et al., 2015; Lee et al., 2017). I Guo et al. (2014) hänvisas till en 
föregående kvantitativ studie av samma författare där den preoperativa informationen som 
gavs var delvis skriftlig. Lim et al. (2011) använde sig av förtryckta frågor som patienterna 
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kunde utgå ifrån i sina preoperativa samtal med läkarna. Ingen av dessa studier hade skriftlig 
information som enskild intervention utan enbart som stöd för sina preoperativa personliga 
möten och resultaten av dem tas därför upp under avsnittet med personligt möte.  

5.3.4 Multimedia 

I sex av studierna i detta examensarbete användes någon form av multimedia för att ge 
preoperativ information till patienter (Eley et al., 2013; Foley et al., 2016; Jlala et al., 2010; 
Jørgensen et al., 2017; Kekecs et al., 2013; Lee et al., 2017). I Eley et al. (2013) hade man 
skapat en informationsfilm som handlade om spinalanestesi och dess förlopp, hur den 
genomförs och vilken effekt den har, dock togs inga biverkningar eller komplikationer upp 
och resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad i preoperativ oro. I Jørgensen et al. 
(2017) hade en webplattform skapats där patienter som skulle genomgå höftplastik kunde se 
en animerad film hemifrån om operationsförloppet. Ingen skillnad gällande oro kunde ses 
mellan grupperna. I en studie fick patienter som skulle genomgå kataraktkirurgi lyssna på en 
CD som innehöll information om operationsförloppet men också avslappningsövningar och 
visualiseringar (Kekecs et al., 2013). I den studien kunde man efter post hoc analys inte se 
någon skillnad mellan grupperna vad beträffar preoperativ oro. I studien av Foley et al. 
(2016) hade man utvecklat en iPad applikation med information om sjukdom och behandling 
(operation) för bröstcancerpatienter som en interventionsgrupp fick ta del av varefter både 
interventionsgruppen och kontrollgruppen utvärderades med flera skattningsskalor, 
däribland HADS och Mini-Mental Adjustment to Cancer (Mini-MAC) som är en skala som 
mäter förmåga till anpassning och användning av copingstrategier vid cancer. Resultatet 
visade att de som tagit del av innehållet i applikationen skattade sig signifikant högre 
i ”fatalism” preoperativt, en skattningsenhet som representerar en maladaptiv copingstrategi 
i Mini-MAC (p=0,004). Dock förekom ingen signifikant skillnad i HADS-poäng mellan 
grupperna (p=0,208).  Ett motsatt utfall fick Jlala et al. (2010) i sin studie där en film 
presenterades för deltagarna som illustrerade patientens resa genom sjukhuset där 
förberedelser, anestesi, regional anestesi i detta fall, och eftervård presenterades. Resultatet 
visade en statistiskt signifikant lägre preoperativ oro hos patienterna som tog del av filmen 
(p=0,04). I Lee et al. (2017) förekom en filmvisning men huvudinterventionen var av en 
muntlig karaktär och den redovisas under avsnittet med personligt möte. 

5.4 Sammanfattning av de väsentligaste fynden 

Resultatet visar att preoperativ information kan levereras genom flera olika medier, 
däribland genom personligt möte, per telefon, via film, skriftligt och så vidare. Utöver valt 
medium skiljer sig också innehållet i den preoperativa informationen åt. I synnerhet gäller 
detta i de fall där preoperativ information ges via ett personligt möte, där vi kan se att den 
antingen kan ta en mer dialogbaserad form med patienten och ibland en mer undervisande 
form. I gruppen där den dialogbaserade formen dominerade hade samtliga god effekt på 
preoperativ oro. I den andra gruppen där patienterna inte förväntades delta aktivt och ett 
undervisande förhållningssätt antogssågs en sänkning av preoperativ oro i två av sju studier 
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– dock ska sägas att två andra av dessa var kvalitativa och hade ingen sådan mätning och en 
mixad studie hade inte heller den sortens mätning.  

Två studier hade information via telefon och en av dessa hade effekt på preoperativ oro.  

Skriftlig information gavs i flera studier men alltid som stöd eller komplement till någon 
annan form som studierna lade större vikt vid. Därför valdes att inte presentera några 
resultat under denna rubriken. 

Flera studier hade någon form av multimediabaserad preoperativ information. Av de sex 
studierna i denna grupp hade två positiv effekt på preoperativ oro där den ena endast hade 
en kort film som stöd till ett personligt möte. I en av studierna hade interventionen negativ 
effekt där patienterna skattade sig högre i maktlöshet (”fatalism” i studien) jämfört med 
kontrollgruppen.    

6 DISKUSSION 

Här redogörs metoddiskussion, resultatdiskussion samt etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Här förs en diskussion kring metodval, datainsamling, urval och dataanalys samt 
examensarbetets vetenskapliga kvalitét.  

En allmän litteraturöversikt ansågs som en lämplig metod utifrån examensarbetets syfte. En 
litteraturöversikt syftar till att kartlägga kunskapsläget inom ett visst forskningsområde. 
Litteraturöversikter kan genomföras med såväl kvantitativ som kvalitativ data (Friberg, 
2018). För att hög vetenskaplig kvalitet ska säkerställas krävs ett systematiskt metodiskt 
arbetssätt genom hela forskningsprocessen samt att detta redovisas på ett tydligt och korrekt 
sätt. Det är också av vikt att vara inläst på området (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Författarna sökte initialt efter relevant litteratur inom området i olika databaser för att få en 
god uppfattning om preoperativ oro och dess problematik. Författarna lade stor vikt vid att 
läsa in sig på området för att på det viset hitta ett problemområde och en forskningsfråga att 
formulera syftet ifrån. Att vara väl inläst på området kan bidra till att grunden för 
examensarbetet vetenskapliga kvalitet säkerställs. Samtidigt finns en risk att den egna 
förförståelsen påverkar analysprocessen och därmed sänker den vetenskapliga kvalitén. 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Kriterier för om en kvalitativ studie uppfyller god 
vetenskaplig kvalité skapades av Lincoln och Guba 1985. Dessa kriterier beskrivs under 
begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & 
Fridlund, 2017; Polit & Beck, 2012). Kriterier för om en kvantitativ studie uppfyller god 
vetenskaplig kvalitét är begreppen validitet och reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Trovärdighet innebär hur pålitlig forskningen är, att resultatet är baserat på en korrekt 
genomförd datainsamling och dataanalys. Att studiens data är sann. Ett sätt att öka 
trovärdigheten är triangulering vilket innebär att flera författare, oberoende av varandra, 
genomför datainsamlingen och analys. Syftet med triangulering är att minska bias som kan 
uppstå om författaren arbetar ensam (Polit & Beck, 2012). Genom att någon utomstående 
läser och kontrollerar resultatet kan eventuella felaktigheter upptäckas. Vidare kan 
feltolkningar som förvränger analysförfarandet ske om författarnas förförståelse är för stark 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Pålitlighet innebär huruvida studiens data är stabil över tid. 
Om datainsamlingen och dataanalysen sker av olika författare eller grupper ökar 
pålitligheten. Bekräftelsebarhet innebär hur objektivt arbetet är och hur korrekt analysen 
utförs. Därmed är en tydligt beskriven analysprocess viktig (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Överförbarhet innebär hur resultatet går att applicera på andra grupper och situationer. För 
att överförbarheten ska vara möjlig måste resultatet vara tydligt beskrivet (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Möjligheten att uppnå en hög grad av överförbarhet är begränsad i en 
allmän litteraturöversikt då syftet är att kartlägga kunskapsläget inom ett område och inte 
söka evidens (Henricson, 2016). Validitet och Reliabilitet. När gäller vetenskaplig kvalitet 
hos en studie med kvantitativ ansats används begreppen validitet och reliabilitet. Där 
validitet innebär giltighet, i detta fall innebär det i vilken utsträckning problemet verkligen 
har blivit studerat. I stort handlar validitet om att kunna hantera och diskutera eventuella 
felaktigheter i studien. Relevansen av data för det givna problemet är också betydande för 
validiteten. Genom att arbete systematiskt i alla steg under studiens gång och tydligt beskriva 
dessa ökar validiteteten. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och möjlighet till 
reproducerbarhet. Det innebär att samma eller likande resultat kan fås om mätningen 
upprepas. För att uppnå hög validitet krävs hög reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Denna litteraturöversikt, har likt andra litteraturöversikter, ett begränsat underlag. I detta 
fall har 20 artiklar inkluderats och det finns en risk att relevanta artiklar uteslutits. Detta 
skulle kunna förvränga resultatet, vilket är en svaghet. En annan metod som kunde varit 
lämplig, utifrån syftet, är en kvalitativ ansats. Exempelvis en intervjustudie med patienter 
och deras upplevelse av preoperativ information och preoperativ oro. Eller en enkätstudie 
med frågeställningar rörande preoperativ information och preoperativ oro. Tiden att 
genomföra examensarbetet var dock begränsad och därmed ansågs en allmän 
litteraturöversikt som den mest lämpade metoden. Datainsamlingen började med sökningar i 
databaserna, Pubmed och Cinahl plus. Dessa databaser är de mest vedertagna inom 
vårdnadsvetenskap. Sökorden och sökordskombinationerna valdes med stor omsorg utifrån 
syftet och sökningarna genomfördes systematiskt. För att ytterligare säkerställa att 
söktekniken och datainsamlingen genomfördes korrekt kontaktades en bibliotekarie med god 
kännedom inom området. Detta bidrog till att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på 
examensarbetet samt att öka dess trovärdighet (Östlund, 2017). När samma artiklar återkom 
oavsett databas eller sökordskombinationer ansågs materialet mättat. Detta ökar resultatets 
sensitivitet och därigenom trovärdighet. Under sökprocessen upptäcktes att ett flertal studier 
handlade om preoperativ oro inför icke-kirurgiska ingrepp. Detta hade inte författarna tagit i 
beaktning tidigare i processen. Därför lades ytterligare ett exklusionskriterium till där studier 
som rörde icke-kirurgiska ingrepp uteslöts då syftet rör preoperativ oro inför operation. 
Detta var en icke genomtänkt upptäckt som kan ses som en svaghet för examensarbetet. 
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Samtidigt ökar det arbetets trovärdighet då de inkluderade artiklarna mer tydligt svarar mot 
syftet. 20 artiklar svarade på syftet vilket också var gränsen för antal resultatartiklar som 
skulle ingå i en allmän litteraturstudie enligt riktlinjer för examensarbete. Det var en slump 
att 20 artiklar blev kvar efter kvalitetsgranskningen vilket skulle kunna ses som en svaghet. 
Författarna hade innan datainsamlingen inhämtat kunskap inom området vilket påverkade 
förförståelsen och även bidrog till förutfattade meningar gällande examensarbetets resultat. 
Författarna har dock under hela arbetets gång varit medvetna sin förförståelse och försökt 
bortse från denna bland annat genom att uppmärksamma varandra på eventuella oklarheter 
och diskutera dessa. Det kan dock inte uteslutas att författarnas förförståelse faktiskt har 
påverkat resultatet (Henricson, 2017).  

Det är av stor vikt för resultatet att kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna genomförs 
korrekt och därmed viktigt att välja en kvalitetsgranskningsmall som underlättar detta 
arbete. I detta fall genomfördes kvalitetsgranskningen med stöd av granskningsfrågor för 
kvalitativa respektive kvantitativa studier av Friberg (2018). Kvalitetsgranskningen 
genomfördes av båda författarna på var sitt håll. Samtliga resultatartiklar ansågs vara av god 
vetenskaplig kvalitét. Erfarenheten gällande kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar är 
dock begränsad hos författarna vilket skulle kunna vara en begränsning.  

Samtliga kvantitativa resultatartiklar använde validerade mätskalor för att mäta oro och 
flertalet av dessa använde dessutom samma skala State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Detta 
underlättade analysen och stärker trovärdigheten för resultatet (Henricson, 2017). 
Dataanalysen var tidskrävande och omfångsrik då först resultatartiklarnas syften 
analyserades, sedan resultatartiklarnas metoder och sist dess resultat. Delvis har 
dataanalysen skett på varsitt håll av författarna och delvis diskuterats grundligt gemensamt 
vilket ökar examensarbetets pålitlighet. Författarna bor på olika orter vilket delvis har 
försvårat samarbetet då fysiska träffar varit begränsade. Dock har tät telefon- och 
mailkontakt ägt rum och eventuella missförstånd författarna emellan har snabbt blivit 
upptäckta och lösta. Delvis fanns olikheter i författarnas analyser. Dessa diskuterades 
ingående för att komma fram till den mest korrekta och rättvisa analysen. Under 
examensarbetets genomförande har handledning av universitetslektor regelbundet ägt rum 
vilket även det ökar examensarbetets trovärdighet.  

Majoriteten av resultatartiklarna i denna litteraturöversikt är från europeiska länder. Detta 
möjliggör en viss överförbarhet även till svenska förhållanden. Denna skulle dock varit högre 
om samtliga studier varit genomförda i norden. Samtidigt är inte syftet med en allmän 
litteraturöversikt att söka evidens utan att kartlägga valt område. 

Validiteten ökar om studier med samma design inkluderas i litteraturöversikten, flertalet av 
artiklarna inkluderade i denna översikt är RCT-studier. Detta höjer validiteten i 
examensarbetet. Samtidigt begränsas den av att vissa av de inkluderade artiklarna har en 
kvalitativ ansats vilket gör det svårare att erhålla ett enhetligt resultat (Henricson, 2016). I 
detta examensarbete har författarna dock valt att inkludera studier av såväl kvantitativ som 
kvalitativ design i syfte att kunna belysa den vetenskapliga frågeställningen ur flera 
perspektiv. 
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6.1.1 Etikdiskussion 

Forskningsetiska riktlinjer enligt CODEX (2018) har eftersträvats genom hela arbetet. Det 
innebär att författarna inte plagierar, förvränger eller stjäl material (CODEX, 2018). 
Resultatartiklarna i detta arbete är peer rewieved vilket innebär att granskning skett på flera 
nivåer, dels av anslagsgivare och dels av en forskningsetisk nämnd. Samtliga artiklar är 
kvalitetsgranskade av författarna där alla studier i resultatet är godkända av en etisk 
kommitté. Författarna har försökt att inte använda sig av sin egen förförståelse eller 
förutfattade meningar genom att under hela analysförfarandet haft en dialog kring detta. 
Genom medvetenhet om sin egen förförståelse och förutfattade meningar har troligen inte 
resultatet påverkats i felaktig riktning. Samtliga resultatartiklar var skriva på engelska vilket 
inte är författarnas huvudspråk. Därmed fanns en risk för misstolkning och missförstånd. En 
styrka är dock att två personer varit delaktiga i processen vilket troligen minskar risken för 
feltolkning. Även en handledare har funnits som stöd och överblickat processen. Som 
referenssystem har American Psychological Associations referenssystem (APA-style) används 
vilket tydliggör referenserna och underlättar extern granskning av arbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion och jämförelse med tidigare forskning 

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var inte att ta fram evidens utan att skapa en 
överblick över forskningsläget i fråga om hur preoperativ information i olika former kan 
påverka preoperativ oro. Utifrån det resultat som sammanställts kan trots allt vissa konturer 
anas. Till exempel är det ganska slående att samtliga i kategorin preoperativ dialog under 
personligt möte lyckades sänka den preoperativa oron medan studierna i 
multimediakategorin endast hade en studie som visade positiva resultat (två om man räknar 
en studie som hade en kortfilm som komplement till ett personligt möte).  

Det har tidigare beskrivits att preoperativ oro är vanligt förekommande (Ali et al., 2014; Aust 
et al., 2018; Laufenberg-Feldmann et al., 2018; Mavridou et al., 2013; Robleda et al., 2014) 
vilket styrks av vårt resultat där preoperativ oro var förekommande i samtliga studier trots 
att ingen av studierna styrt urvalet mot särskilt oroliga patienter. Några av dessa studier har 
försökt undersöka exakt vad patienter är oroliga för med varierande resultat. I Mavridou et 
al. (2013) framkom bland annat rädslan för att inte vakna, alltså dödsrädsla, och oro för hur 
återhämtningstiden ska bli. Dessa rädslor beskrivs även av patienterna i den kvalitativa 
resultatartikeln av Pulkkinen et al. (2016). Även Burkle et al. (2014) framhävde rädslan för 
att dö som den vanligaste orsaken till preoperativ oro. Aust et al. (2018) påvisade att 
preoperativ oro kan delas i en rädsla för kirurgi respektive en rädsla för anestesi. Syftet med 
detta examensarbete var inte att klargöra orsaken till preoperativ oro men studier som 
undersökt bakomliggande faktorer gör också tydligt att interventioner för att lindra 
preoperativ oro måste ta hänsyn till den individuella orsaken till oron (Aust et al., 2018; 
Burkle et al., 2014). Ett sätt att ta hänsyn till individuella orsaker till oro är att låta patienter 
själva berätta om sin oro. Förutom studierna under resultatrubriken preoperativ dialog är 
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det inte helt tydligt i vilka studier i resultatet som patienter uppmanades att berätta om sin 
oro då interventionerna sällan beskrevs i sådan detalj. Det som kan sägas är att studierna 
under rubriken preoperativ dialog var de enda där interventionen anpassades utifrån 
patienternas berättelse om, bland annat, sin oro (Granziera et al., 2013; Heilmann et al., 
2016; Kalogianni et al., 2015; Malek et al., 2018; Pereira et al., 2015; Pulkkinen et al., 2016). 
kTidigare forskning har visat att anestesisjuksköterskor inte alltid korrekt kan bedöma 
patientens behov av information (Lee & Lee, 2000). Detta kan på flera sätt även  skönjas i 
våra resultat även om det inte specifikt gäller för anestesisjuksköterskor. I Guo et al. (2014) 
pekades vårdarnas bristande intresse och förmåga att informera ut som ett problem av 
patienterna och i Foley et al. (2016) där informationen snarare skapade en ökad känsla av 
maktlöshet och därmed ett ökat preoperativt lidande. Liknande resultat framkommer i 
Goodman et al. (2009) där patienterna upplevde att den sjuksköterskeledda interventionen 
behövde bli mindre rigid och mer individualiserad vilket därmed stämmer överens med 
tidigare forskning som hävdar att preoperativ information behöver vara individanpassad 
(Aust et al., 2018; Burkle et al., 2014). 

Även om preoperativ information enligt en mängd tidigare forskning är ett av de främsta 
sätten att stävja preoperativ oro tyder resultaten i detta examensarbete ändå på att 
innehållet, utformningen och mediet för informationen är högst relevant för vilken effekt det 
har på patienters oro (Aust et al., 2018; Mavridou et al., 2013; Mitchell, 2003; Sjöling et al., 
2003; Wilson et al., 2016). 

6.2.2 Reflektion och vårdvetenskapligt perspektiv 

Som tidigare nämnts så genererar detta examensarbete inte några evidens som kan användas 
för att hävda något. Vad som dock är anmärkningsvärt är att samtliga av studierna med ett 
dialogbaserat förhållningssätt i ett fysiskt möte mellan patient och vårdpersonal kunde 
uppvisa signifikanta sänkningar av preoperativ oro hos patienterna (Granziera et al., 2013; 
Heilmann et al., 2016; Kalogianni et al., 2015; Malek et al., 2018; Pereira et al., 2015; 
Pulkkinen et al., 2016). Detta till skillnad mot till exempel de studier där ett 
multimediabaserat informationsverktyg användes där endast två av sex studier fick mindre 
oroliga patienter och en studie till och med fick mer oroliga patienter (Eley et al., 2013; Foley 
et al., 2016; Jlala et al., 2010; Jørgensen et al., 2017; Kekecs et al., 2013; Lee et al., 2017). 
Detta säger inte nödvändigtvis att det ena sättet är bättre än det andra men det tyder 
definitivt på att någon form av preoperativ dialog har en signifikant dämpande effekt på 
patienters upplevelse av preoperativ oro. 

Fredriksson (2012) har beskrivit hur kommunikationsbegreppet har använts i en 
vårdvetenskaplig kontext. Där beskriver han två olika traditioner – den dualistisk-
reduktionistiska som kännetecknas av en klassisk sändare-mottagarmodell och den holistisk-
humanistiska som syftar till en ömsesidighet i tolkning och problemlösning mellan vårdare 
och vårdtagare. Den dualistisk-reduktionistiska delar han ytterligare i en instrumentell och 
en emotionell kommunikation där den instrumentella är informerande och utbildande och 
den emotionella handlar om tröst, respekt och tillit. (a.a.).  
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Traditionellt har den instrumentella kommunikationstraditionen använts för att lindra oro 
genom information och väldigt många av de studier som ingår i resultatet i detta 
examensarbete går tydligt in i denna kategori genom att de förutsätter att ren information är 
vad som behövs för att få bukt med preoperativ oro. Våra resultat tycks inte helt stödja en 
sådan linje. Om kommunikationeni de studier som placerat sig i 
resultatkategorin ”preoperativ dialog” klassificerades enligt dessa traditioner så hamnar de 
flesta antingen i den emotionella kommunikationen som fortfarande ligger under den 
dualistisk-reduktionistiska traditionen, till exempel Pereira et al. (2016), eller i den holistisk-
humanistiska kommunikationstraditionen där Pulkkinen et al. (2016) får vara ett tydligt 
exempel. I flera av studierna framgår inte exakt hur kommunikationen i de olika 
interventionerna gått till i detalj vilket gör det svårt att uttala sig generellt om dessa.  

6.2.3 Kliniska implikationer, examensarbetets bidrag och ytterligare frågor 

Samtliga studier som deltog i detta examensarbete bekräftar behovet av preoperativ 
information som en del i att hantera preoperativ oro. I Sverige regleras patientens rätt till 
information i Patientlagen och patienter i Sverige får preoperativ information vid möten med 
kirurger och i vissa falla anestesiologer (SFS 2014:821). Detta examensarbetes största bidrag 
är att påvisa att patienter, förutom den preoperativa informationen de har lagstadgad rätt till, 
även kan ha behov av en preoperativ dialog. Hur denna exakt bör se ut ger detta 
examensarbete inget entydigt svar på men anestesisjuksköterskor anses av författarnavara 
optimalt placerade i vårdkedjan och har en utbildningsprofil som lämpar sig väl för att ta en 
central roll om en sådan preoperativ dialog skulle implementeras. 

Några frågetecken kring denna studies resultat återstår och har tillkommit med resultatet. 
Eftersom majoriteten av studierna i resultatet kretsade kring specifika ingrepp eller 
anestesiformer kan vi inte svara för i hur stor utsträckning de olika ingreppen som studierna 
orienterade sig kring påverkade resultaten och därmed kan inget säkert sägas om studiernas 
generaliserbarhet vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) utgör grunden för extern 
validitet. Vad som också är relativt okänt för oss är detaljerna kring studiernas olika 
interventioner som ofta beskrevs förhållandevis vagt. Detta i sin tur ger en osäkerhet i de 
kategorier som identifierats eftersom resultatindelningen i stort är baserad på de 
interventionsmetoder som kunnat utläsas och jämförelsen mellan dessa är en stor del av 
resultatet. För att någon slags klinisk implementering baserat på detta examensarbete skulle 
vara aktuell krävs betydligt mer forskning och validering av enskilda metoder samt 
jämförelser mellan olika validerade metoder. Behovet av sådan forskning är inte någon ny 
insikt utan togs bland annat upp redan år 2003 i en litteraturöversikt över dåvarande 
metoder att hantera preoperativ oro (Mitchell, 2003). I en annan presentation av olika 
metoder för att hantera preoperativ oro efterfrågas studier som inte bara presenterar olika 
metoder eller testar en enskild metod utan jämför olika metoder med varandra (Wilson et al., 
2016). De studier som medverkar i resultatet i detta examensarbete utgår alla från enskilda 
och olika interventioner som de utvärderar enskilt och en allmän litteraturöversikt som 
denna kan inte jämföra dessa sinsemellan.  

 



 

23 

7 SLUTSATSER 

Detta examensarbete bekräftar att preoperativ oro är ett vanligt förekommande problem i 
operations- och anestesisammanhang. I  examensarbetet har det också framkommit att 
preoperativ information kan ta sig många olika former och att mediet och innehållet troligen 
har en stor påverkan på hur väl det minskar oro preoperativt hos olika patientkategorier.  
Resultaten av denna allmänna litteraturöversikt tyder på att ett personligt möte utformat 
som en preoperativ dialog mellan vårdpersonal och patient kan vara en framgångsrik 
intervention för att minska patienters upplevelser av preoperativ oro och därmed minska det 
totala lidandet som kan upplevas i samband med operation och anestesi. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Med tanke på de frågeställningar som presenterades i resultatdiskussionen, det vill säga 
osäkerhetsfaktorn kring utformningen av interventionerna samt operations- eller 
anestesiformens eventuella inverkan på resultaten vore det önskvärt med fortsatta studier på 
de interventioner som visat sig effektiva på att stävja preoperativ oro. I dessa studier bör 
interventionen prövas och valideras mot flera patientgrupper och i olika sammanhang för att 
kunna införas allmänt i klinisk praxis. Behov finns för både kvantitativa och kvalitativa 
studier av god kvalité för att tydliggöra hur preoperativ oro bäst bör bemötas. 
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216 21 3 1 1 

Pubmed 

2019-01-02 

Preoperative 
care OR 
Preoperative 
period AND 
Patient 
Education as 
topic 

244 29 6 2 2 

Pubmed 

2019-01-02 

Preoperative 
care OR 
Preoperative 
period AND 
Communication 
AND Anxiety 

16 8 7 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA A2. SÖKMATRIS CINAHL PLUS 

Databas 

Datum 

Sökord 

Booleska 
sökoperatorer 

Antal 
träffar/Antal 
lästa titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
fulltext 

Antal 
kvalitets- 
granskade 

Antal 
valda 
artiklar 

CINAHL 
2019-
01-03 

”preoperative 
education OR 
preoperative 
care OR 
preoperative 
period” AND 
“anxiety OR 
fear” AND 
“communication 
OR patient 
education” AND 
nurse 
anesthetists 

1 / 1 1 1 1 1 

CINAHL 
2019-
01-03 

”preoperative 
education OR 
preoperative 
care OR 
preoperative 
period” AND 
“anxiety OR 
fear” AND 
“communication 
OR patient 
education” 

23 13 8 5 5 

CINAHL 
2019-
01-03 

”preoperative 
education OR 
preoperative 
care OR 
preoperative 
period” AND 
“anxiety OR 
fear” 

232 23 11 8 8 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 
Artiklar Finns det en 

tydligt 
beskriven 
problem-
formulering? 

Finns det 
ett tydligt 
beskrivet 
syfte? 

Finns det 
en tydligt 
beskriven 
metod? 

Finns det en 
tydlig 
beskrivning 
av deltagare? 

Svarar 
resultatet 
på syftet? 

Framförs 
resultatet 
på ett 
tydligt sätt? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
metoden? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
resultatet? 

Först det ett 
etiskt 
resonemang? 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

9 Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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BILAGA B - KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 
 

Artiklar 

(Egen 
numrering 
av 
artiklar) 

Finns det en 
tydligt 
beskriven 
problem-
formulering? 

Finns det ett 
tydligt 
beskrivet 
syfte? 

Finns det en 
tydligt 
beskriven 
metod? 

Finns det en 
tydlig 
beskrivning 
av deltagare? 

Svarar 
resultatet på 
syftet? 

Framförs 
resultatet på 
ett tydligt 
sätt? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
metoden? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
resultatet? 

Först det ett 
etiskt 
resonemang
? 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

15 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

16 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

17 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

18 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

19 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

20 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

1 Heilmann, C. et al.  
2015. 
Short-term 
intervention to reduce 
anxiety before coronary 
artery bypass surgery – 
a randomized  
controlled trial. 
Journal of clinical 
nursing. 
Tyskland 

Att utvärdera om individuellt 
utformad information och 
emotionellt stöd inför coronary 
artery bypass graftning (CABG) 
kan reducera oro hos patienter. 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad studie. 253 (139/114) 
deltagare. Interventionsgruppen 
fick individanpassad information 
i en dialog och emotionellt stöd 
dagen innan planerad CABG av 
en utbildad sjuksköterska. Oro 
utvärderades med STAI. 
Beskrivande och analyserade 
statistik. 

Patienterna som fick 
individanpassad information 
och emotionellt stöd var 
mindre oroliga pre- och 
postoperativt (p< 0,001). 
Sjukhusvistelsetiden 
påverkades inte. 

2 Kalogianni, A. et al.  
2016. 
Can nurse-led 
preoperative education 
reduce anxiety and 
postoperative 
complications of 
patients undergoing 
cardiac surgery? 
European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing. 
Grekland 

Att utvärdera verkan av en 
sjuksköterskeledd preoperativ 
utbildning på patienters oro och 
postoperativa utfall. 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad studie. 395 
(205/190) deltagare. 
Interventionsgruppen fick 
preoperativ utbildning av 
utbildade sjuksköterskor tre till 
fyra dagar innan operation. 
Utbildningen upprepades dagen 
innan operation. De fick även ta 
del av en informationsbroschyr. 
Oro utvärderades med STAI. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Interventionsgruppen som 
fått utbildning tre till fyra 
dagar innan operation var 
mindre oroliga än 
kontrollgruppen preoperativt 
(p= 0,001). Ingen skillnad i 
återbesöksfrekvens eller tid 
på sjukhus. 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

3 Kekecs, Z. et al.  
2013. 
Effects of patient 
education and 
therapeutic suggestions 
on cataract surgery 
patients: A randomized 
controlled clinical trial. 
Patient Education and 
Counseling. 
Ungern 

Att undersöka verkan av 
preoperative psyko-utbildnings 
interventioner som innebar 
information, råd om hur 
deltagaren kan minska sin 
perioperativa oro. 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad klinisk studie. 84 
deltagare. Interventionsgruppen 
fick lyssna på en CD upprepade 
gånger med information om 
ingreppet samt råd om 
oroshantering. Oro utvärderades 
med STAI. Beskrivande och 
analyserande statistik. 

Interventionsgruppen var 
mer samarbetsvilliga under 
operation (p=0,01). Ingen 
statistisk signifikant skillnad i 
preoperativ oro, 
sömnkvalitet, hjärtfrekvens 
eller välmående mellan 
grupperna. 

4 Karaman, Z. et al.  
2016. 
Inevitable problems of 
older people: 
presurgery information 
effect on anxiety levels 
in patients 
undergoing cataract 
surgery. Journal of 
clinical nursing. 
Turkiet 

Att utforska effekten av preoperativ 
patientutbildning på oro hos 
patienter som ska genomgå 
kataraktoperation. 

Kvantitativ. Experimentell studie. 
100 (50/50) deltagare. 
Interventionsgruppen fick 
utbildning om ingreppet skriftligt 
via en manual. Oro utvärderades 
med STAI. Beskrivande och 
analyserande statistik. 
 

Interventionsgruppen var 
signifikant mindre oroliga 
postoperativt (p<0,05). Dock 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna 
preoperativt. 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

5 Granziera, E.  
2013. 
A multidisciplinary 
approach to improve 
preoperative 
understanding and 
reduce anxiety. 
European Society of 
Anaesthesiology. 
Italien 

Att testa hypotesen om en 
multidisciplinär ansats kan 
förbättra förståelsen av preoperativ 
information given av anestesiolog 
och därmed reducera oro hos 
patienten. 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad klinisk studie. 234 
(124/110) deltagare. 
Interventionsgruppen fick prata 
med en psykolog och därefter en 
anestesiolog. Anestesiologen 
anpassade sedan sitt 
kommunikationssätt med 
patienten efter psykologens råd. 
Oro utvärderades med STAI. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan grupperna i 
stort. De mest oroliga 
patienterna i 
interventionsgruppen 
minskade sin oro preoperativt 
jämfört med kontrollgruppen 
(p= 0,024). 

6 Goodman, H. et al.  
2007. 
Patient and staff 
perspective of a nurse-
led support 
programme for 
patients 
waiting for cardiac 
surgery: 
Participant perspective 
of a cardiac support 
programme. 
European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing. 
England 

Att lägga till ett kvalitativt 
perspektiv på en tidigare 
kvantitativ studie rörande 
utbildningsprogram för patienter 
som ska genomgå coronary artery 
bypass grafting (CABG). Att ta reda 
på patienters upplevelse om detta 
program och personalens syn på 
patienters upplevelse. 

Kvalitativ. Enskilda intervjuer 
med 19 patienter som genomgått 
CABG. Intervjuerna lästes och 
diskuterades i fokusgrupper med 
vårdpersonal. Analysmetoden var 
tematisk innehålls analys. 

Patienterna uppskattade 
support från sjuksköterskor 
men upplevde att 
kommunikationen och de 
fysiska undersökningar 
kunde förbättras. Förståelsen 
för programmet varierade 
likaså motivationen är 
förbättra sin hälsa. 
Personalen inställning 
varierade när det kom till att 
förbereda patienten inför 
ingreppet. 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

7 Malek, N. et al.  
2018. 
Effects of Nurse-Led 
Intervention on 
Patients’ 
Anxiety and Sleep 
Before 
Coronary Artery 
Bypass 
Grafting. Critical care 
nursing quarterly. 
Iran 

Att utvärdera effekten av 
sjuksköterskeledd support- 
utbildningsintervention på 
patienters oro och sömn inför 
coronary artery bypass grafting 
(CABG). 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad klinisk studie. 160 
(80/80) deltagare. Intervention 
där proceduren för ingreppet 
förklarades, patienten fick ställa 
frågor, avslappningsteknik 
övningar samt bön. Oro 
utvärderades med STAI. 
Beskrivande statistik. 

Interventionsgruppen 
upplevde hade statistiskt 
signifikant mindre oro inför 
CABG än kontrollgruppen 
(p< 0,001). 
Interventionsgruppen 
upplevde även bättre 
sömnkvalitet preoperativt 
jämfört med kontrollgruppen 
(p< 0,001). 

8 Pereira, L. et al.  
2015.  
Preoperative anxiety in 
ambulatory surgery: 
The impact of an 
empathic patient-
centered approach on 
psychological and 
clinical outcomes. 
Patient Education and 
Counseling 
Portugal 

Att utvärdera hur en 
patientcentrerad preoperativ 
intervju påverkade preoperativ oro 
och postoperativ återhämtning. 

Kvantitativ. 104 (52/54) 
deltagare. Interventionsgruppen 
hade ett intervjusamtal med en 
sjuksköterska före operationen. 
Oro utvärderades med STAI. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Interventionsgruppen hade 
mindre preoperativ oro, 
bättre återhämtning 
postoperativt, mindre smärta 
och var nöjdare med 
informationen de fått än 
kontrollgruppen (p=0,001). 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

9 Foley et al.  
2016.  
PATI: Patient Accessed 
tailored information: A 
pilot study to evaluate 
the effect on 
preoperative breast 
cancer patients of 
information delivered 
via a mobile 
application. The 
Breast. Irland 

Att utvärdera effekten av 
information via en mobil 
applikation på oro hos patienter 
som ska genomgå bröstcancer 
operation. 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad studie. 39 (13/26) 
deltagare. Deltagarna blev 
tilldelade varsin iPad med en 
applikation med information om 
dennes specifika cancer. En vecka 
innan operation lämnade 
deltagarna tillbaka iPaden. Oro 
utvärderades med HADS. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Pre- och postoperativ oro var 
signifikant lägre hos 
kontrollgruppen jämfört med 
interventionsgruppen (!) (p= 
0,029). Även grad av 
depression mättes, 
kontrollgruppen hade lägre 
grad av depression jämfört 
med interventionsgruppen 
postoperativt (p= 0,022). 

10 Lim, L. et al.  
2011. 
Doctor-patient 
communication, 
knowledge, and 
question prompt lists 
in reducing 
preoperative anxiety- A 
randomized control 
study. Asian Journal of 
Surgery. Singapore 

Att utforska faktorer som ansvarar 
för reduktion av oro för patienter 
som ska genomgå bröst- eller 
bukkirurgi. 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad studie. 207 
(101/106) deltagare. Deltagarna 
fick fylla i ett frågeformulär med 
frågor rörande patientens 
ingrepp, dessa frågor skulle i sin 
tur hjälpa patienterna att ställa 
sina egna följdfrågor till läkaren. 
Oro utvärderades med STAI. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Ingen sänkning av oro 
förekom hos 
interventionsgruppen inför 
bröst- eller bukkirurgi men 
en signifikant skillnad 
postoperativt där 
interventionsgruppen 
upplevde mindre oro än 
kontrollgruppen (p<0,001). 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

11 Jlala, H.A. et al.  
2010. 
Effect of preoperative 
multimedia 
information on 
perioperative anxiety 
in patients undergoing 
procedures under 
regional anaesthesia.  
British journal of 
anaesthesia. 
England 

Att utvärdera effekten av en film 
om ”patientens resa genom 
sjukhuset” på perioperativ oro hos 
patienterna.  
 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad klinisk studie. 110 
(55/55) deltagare. 
Interventionsgruppen fick titta på 
en informationsfilm på en laptop 
inför operation under 
regionalanestesi. Oro 
utvärderades med STAI. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Interventionsgruppen var 
mindre oroliga en timme 
innan operation jämfört med 
kontrollgruppen (p= 0,04). 
Postoperativt minskade oron 
i båda grupperna men 
interventionsgruppen var 
mindre oroliga än 
kontrollgruppen ( p=0005). 

12 Sobanko, J. F. et al. 
2016.  
Preoperative telephone 
consultation 
does not decrease 
patient anxiety before 
Mohs micrographic 
surgery.  
Journal of American 
Dermatology Surgery. 
USA 

Att fastställa effekten av 
preoperativ utbildning via telefon 
på oro och välbefinnande hos 
patienter som ska genomgå Mohs 
micrographic surgery (MMS). 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad studie. 104 (53/51) 
deltagare. Interventionsgruppen 
blev uppringde en vecka innan 
operation och fick göra ett 
kunskapstest angående det 
planerade ingreppet samt att de 
fick ställa frågor. Oro 
utvärderades med STAI. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Både interventionsgruppen 
och kontrollgruppen 
upplevde mer oro men gott 
välbefinnande inför MMS. 
Ingen signifikant skillnad 
kunde dock uppmätas mellan 
grupperna och ett 
postoperativt telefonsamtal 
bedömdes därför inte ha 
någon effekt på oro eller 
välbefinnande inför MMS. 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

13 Guo, P. et al. 2014. 
Thinking outside the 
black box: The 
importance of context 
in understanding the 
impact of a 
preoperative education 
nursing intervention 
among Chinese cardiac 
patients.  
Patient Education and 
Counseling. 
 Kina 

Beskriva kinesiska patienters 
upplevelse av att söka och ta emot 
information inför hjärtoperation. 
(Dessa är patienter som tidigare 
varit med i en kvantitativ studie 
rörande preoperativ utbildning). 
 

Kvalitativ. Semistrukturerade 
intervjuer. 20 deltagare. Tematisk 
analys av Braun och Clarke 
(2006). 

Fem teman framkom. -Rollen 
av rykten och hierarki. -
Samla styrka av kunskap. -
Information får låg prioritet. -
Att vara instängd i mörker. -
Lära via sakkunnig support. 
Patienter är i behov av mer 
information inför operation. 

14 Eley, V.A. et al. 2013. 
Effect of an anaesthesia 
information video on 
preoperative maternal 
anxiety and 
postoperative 
satisfaction in elective 
caesarean section: a 
prospective 
randomised trial.  
Anaestesia intensive 
care.  
Australien 

Utforska effekten av en 
informationsvideo om 
spinalblockad för patienter som 
ska genomgår elektivt kejsarsnitt. 
 

Kvantitativ. Prospektiv 
randomiserad studie. 110 (58/52) 
deltagare. Interventionsgruppen 
fick titta på en informationsvideo 
om spinalblockad preoperativt. 
Oro utvärderades med STAI. 
Analys, beskrivande statistik. 

Ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan grupperna. 
Informationsfilm angående 
spinalanestesi reducerar inte 
oro hos patienter som ska 
genomgå elektivt kjesarsnitt. 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

15 Pulkkinen, M. et al.  
2015. 
The perioperative 
dialogue – a model of 
caring for the patient 
undergoing a hip or a 
knee replacement 
surgery under spinal 
anaesthesia.  
Scandinavian journal 
of caring sciences.  
Finland 

Att beskriva hur patienter som 
genomgår höft- eller knäplastik 
under spinalanestesi upplevde att 
vara en del av den perioperativa 
dialogen. 
 

Kvalitativ. 19 deltagare. Intervjuer 
genomfördes av fyra 
sjuksköterskor under patientens 
pre- intra och postoperativa fas 
som en periopertiv dialog. 
Innehållsanalys av Graneheim 
och Lundman (2003). 

Dialogen uppdelades i pre, 
intra och postoperativ dialog. 
Tre rubriker skapades efter 
uppdelningen: -Lidande i 
väntan på operation. -
Kontinuitet skapar 
samhörighet. -unikhet. 

16 Kesänen, J. et al.  
2017. 
Increased preoperative 
knowledge reduces 
surgery-related 
anxiety: a randomised 
clinical trial in 100 
spinal stenosis 
patients. European 
spine journal 
Finland 

Att utforska om preoperativ 
kunskap påverkar oro, 
hälsorelaterad livskvalité och 
smärta hos patienter som ska 
opereras för spinalstenos. 
 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad dubbelblind studie. 
100 (50/50) deltagare. Båda 
grupper fick samma rutinmässiga 
information preoperativt och 
gjorde ett kunskapstest. 
Testgruppen fick sedan feedback 
och extra utbildning muntligt. 
Oro utvärderades med STAI. 
Beskrivande statistik. 

Interventionsgruppen 
reducerade sin oro 
preoperativt jämfört med 
kontrollgruppen (p= 0,011). 
Båda grupperna hade mindre 
oro postoperativt. 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

17 Mi-Ling Wong, E. 
2010. 
Effectiveness of an 
educational 
intervention on levels 
of pain, anxiety and 
self-efficacy for 
patients 
with musculoskeletal 
trauma. Journal of 
advanced nursing. 
Kina 

Att undersöka effekten av en 
smärthanterings-utbildnings-
intervention på smärta, oro och 
tilltro till sin egen förmåga hos 
patienter med muskuloskeletalt 
trauma som ska opereras. 
 

Kvantitativ. Kvasiexperimentell 
intervention. 125 (62/63) 
deltagare. Interventionsgruppen 
fick utbildningsintervention i 
smärthantering i form av 
andningsövningar och 
copingstrategier. Oro 
utvärderades med STAI. 
Beskrivande statistik. 

Interventionsgruppen var 
statistiskt signifikant mindre 
oroliga preoperativt jämfört 
med kontrollgruppen 
(p<0,001). 
Interventionsgruppen hade 
också mindre smärta och 
bättre självförtroende under 
sjukhusvistelsen jämfört med 
kontrollgruppen. Det var 
ingen skillnad i 
sjukhusvistelsetid mellan 
grupperna. 

18 Jörgensen, L. et al.  
2017. 
The psychosocial effect 
of 
web-based information 
in 
fast-track surgery. 
Health Informatics 
Journal. 
Danmark 

Att utvärdera inverkan av ett 
program: Total hip arthroplasty 
programme (THAP) som finns på 
en nätbaserad 
informationsplattform på 
patienternas oro, hälsostatus och 
tilltro till sin egen förmåga pre- och 
portoperativt. Samt utforska om 
preoperativ oro är en prediktor för 
oro under sjukhusvistelse. 

Kvantitativ. Icke-kontrollerad 
före och efter design. 299 
(117/182) deltagare. 
Interventionsgruppen fick se en 
film via informationsplattformen 
rörande höftplastik. Oro 
utvärderades med HADS. 
Beskrivande och analyserande 
statistik. 

Ingen signifikant skillnad i 
oro mellan grupperna. 
Nätbaserad 
informationsplattform tycks 
inte minska patienternas oro 
inför höftplastikoperation. 
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Artikel 
nr 
 

Författare, År 
Titel  
Tidskrift 
Land 
 

Syfte  Metod  Resultat  

19 Lee, C-H et al.  
2018. 
Effects of Educational 
Intervention on State 
Anxiety and Pain in 
People Undergoing 
Spinal Surgery: 
A Randomized 
Controlled Trial. Pain 
management nursing. 
Taiwan 

Att utforska effekten av en 
preoperativ 
utbildningsintervention på oro och 
smärta hos patienter som 
genomgår spinalkirurgi. 
 

Kvantitativ. Randomiserad 
kontrollerad studie. 82 (42/40) 
deltagare. Både 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen fick en 
utbildningsintervention för oro 
och smärta på vårdavdelningen 
dagen innan op. 
Interventionsgruppen fick 
dessutom en 
informationsbroschyr som de 
läste tillsammans med 
sjuksköterskan. Oro utvärderades 
med STAI. Beskrivande och 
analyserande statistik. 

Interventionsgruppen var 
statistiskt signifikant mindre 
oroliga preoperativt jämfört 
med kontrollgruppen 
(p<0,001). Preoperativ 
utbildningsintervention 
minskar oro inför 
spinalkirurgi och reducerar 
smärta och oro postoperativt. 

20 Huber, J. et al. 2011. 
Patients view of their 
preoperative education 
for radical 
prostatectomy: Does it 
change after surgery? 
Journal of cancer 
education. 
2011. 
Tyskland 

Att utforska patienters syn på 
preoperativ utbildning inför 
radikal prostatektomi. 

Kvantitativ och kvalitativ. Mixed 
metod. Deltagarna fick 
utbildning/samtal med en läkare 
och blev sedan intervjuade, 
semistrukturerade intervjuer. Oro 
utvärderades sedan med STAI. De 
fyllde även i ett frågeformulär. 10-
20 dagar postoperativ 
genomfördes ytterligare en 
semistrukturerad intervju samt 
STAI. Analys, beskrivande 
statistik. 

Deltagarna uppgav 
postoperativt att de upplevde 
minskad oro preoperativt. 
STAI visade dock att 
deltagarna var lika oroliga 
pre-som postoperativt. 
Deltagarna upplevde 
preoperativ 
utbildning/samtal som 
positivt. 
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