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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att beskriva förekomst och typ av oro inför anestesi, samt hur 

information och utbildning kan påverka patienters oro. Litteraturöversikten har baserats på 

vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ art. Trettioen artiklar granskades och 

21 av dessa valdes ut till resultatet. 

De flesta studier som behandlade oro inför anestesi var av kvantitativ art. Oro i form av olika 

slags olustkänslor definierades av flera författare utförligt och på flera sätt. Resultatet 

påvisade att oro var ett vanligt förekommande fenomen och kunde objektivt mätas med hjälp 

av självskattningsskalor, där de vanligast förekommande är Visuel Analog Skala (VAS) och 

State Trait Anxiety Inventory (STAI). Dagkirurgin har ökat och tiden att träffa patienten för 

mental förberedelse har minskat, vilket var till nackdel för både patient och personal. 

Författarna har genom den här studien och kliniska erfarenheter  uppmärksammat riskfaktorer 

för oro, till exempel kön och ålder, där kvinnor och yngre patienter har visat en högre grad av 

oro än män och äldre patienter. Resultatet visade även att patienter med sen placering på 

operationslistan hade en signifikant högre nivå av oro. För att ge känslomässigt stöd till 

patienter som har behov av ökad uppmärksamhet, krävs en bred insats som omfattar 

bemötande, information, patientutbildning och kommunikation. Trots all kunskap som finns 

presenterad i resultatet av studierna förstår vi det som att den psykologiska omvårdnaden är 

otillräcklig och måste prioriteras.  

 

  

 

 Nyckelord: preoperative anxiety, anesthesia, anxiety scale, information, support, nursing 

care, anxiety management. 
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INTRODUKTION 

 

Vården i dag 

Under senare år har det skett stora förändringar för patienter som ska opereras. Nya 

operations-och anestesimetoder, avancerad medicinteknisk utrustning och ökade krav på 

kostnadseffektivitet gör att en stor del av den planerade kirurgin med inneliggande patienter 

ersatts med dagkirurgi. Patienter stannar allt kortare tid på sjukhus. I Europa är medelvärdet 

för tid på en dagkirurgisk avdelning 6,5 timmar (1-3). Nya anestesimedel med förbättrad 

pharmacokinetik och pharmacodynamik, speciellt kortare halveringstid, medger ett snabbare 

uppvaknande efter anestesi och ett tidigare återhämtande postoperativt. Apfelbaum, 

Walawander, Grasela m.fl. (1) har i sin studie visat att patienten inte behöver vistas på en 

postoperativ avdelning efter operation, utan kan gå direkt till den dagkirurgiska avdelningen. 

Däremot har utvecklingen av det psykologiska omhändertagandet av patienten inte riktigt följt 

denna förändring av de medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärderna. Tiden för 

patientkontakt är kortare, det leder till att pre- och postoperativ egenvård ökar för patienten 

(3). Det kan vara svårare att införa nya vårdrutiner än att införa nya mediciner eller teknisk 

utrustning diskuterar Apfelbaum m.fl. (1). Det finns enligt Von Post (4), en önskan om att få 

till stånd en utveckling av den perioperativa vården från en teknologisk vård till en 

humanistisk och patientcentrerad vård. 

 

Anestesisjuksköterskans roll 

Förutom att anestesiologin är en teknisk mycket avancerad specialitet kräver den också goda 

psykologiska kunskaper i omhändertagande av patienten under den pre-, per- och 

postoperativa tiden enligt Tunér (5). När det gäller omvårdnaden i samband med anestesi har 

utvecklingen gått i en riktning mot en mer medveten omvårdnadsprofil med patienten i 

centrum. Anestesisjuksköterskan använder idag sin anestesiologiska kunskap i ett 

sammanhang, som omfattar både omvårdnad och anestesiologi (6). 

I funktionsbeskrivningen för anestesisjuksköterskor utarbetad av Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård står bl.a. att anestesisjuksköterskan ansvarar för att identifiera patientens 

totala omvårdnadsbehov, att förbereda patienten för operation, vård och behandling och att 

vårda, observera och bedöma patientens behov under anestesi. Vidare ansvarar 

anestesisjuksköterskan för att patientens integritet respekteras, att smärtupplevelser, rädsla 

och otrygghet reduceras, samt för att utvärdera omvårdnadsåtgärderna (7). 
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Preoperativt samtal  

På Kärnsjukhuset i Skövde använder man sig av modellen ”Den perioperativa dialogen” 

utarbetad av Iréne von Post som syftar till att skapa kontinuitet för patienten genom att samma 

sköterska träffar patienten pre-per- och postoperativt. Detta arbetssätt gör det möjligt att 

tillsammans med patienten planera och utvärdera vården (8, 9). 

Fler författare poängterar vikten av att patienten får ett preoperativt besök, där bemötande, 

information och en bra kommunikation anses ha betydelse för att minska patientens oro inför 

anestesi (9-13). Information och kontakt med en sjuksköterska kan få patienten att känna sej 

trygg och mindre utlämnad och ensam. Vetskapen om vad som kan förväntas ske hjälper 

patienten att klara av eventuell oro inför anestesin och gör att situationen blir lättare att 

förhålla sig till (9, 12).  

Patientens förberedelse inför operation är en faktor som påverkar det kliniska resultatet och 

patientens tillfredsställelse. Information och kommunikation är här av stor betydelse. Ett mått 

att mäta kvaliten på vården är hur nöjd patienten är. Där har anestesisjuksköterskan en viktig 

roll eftersom sjuksköterskan har ansvar för att förbereda patienten för operation och utvärdera 

omvårdnadsåtgärderna (2, 7, 14). 

Anestesiologer har länge intresserat sig för olika former av lugnande medicin för att hjälpa 

patienten preoperativt. Hyde, Bryden och Asbury (15) visar i sin studie att 72 % av 

patienterna inte ville ha en tung premedecinering utan föredrog att läsa eller lyssna på musik. 

Det finns dessutom studier som har visat att premedicinering inte har någon verkan på den 

subjektiva känslan av oro inför anestesi (3, 15). 

 

 Pre-operative oro 

Oro kan se olika ut beroende på hur, och i vilket sammanhang det definieras. I en klassisk 

studie av författaren Ramsey (16) från 1972 definieras oro som en känsla som inte kan mätas 

objektivt, utan endast subjektivt och genom observation av de psykologiska reaktioner som 

individen visar.  Oro är en konstant motivationsfaktor i livet som kan varna människan när 

hälsan hotas. 

Flera studier påvisar att pre-operativ oro är ett vanligt förekommande fenomen (2, 3, 5, 10, 

13, 16-18). För det mesta har patienten känt till att han/hon ska opereras under en kortare eller 

längre tid och haft tid att tänka över situationen. De flesta patienter har själva varit med och 

fattat operationsbeslutet. Trots det oroar sig många när dagen för operationen närmar sig. 
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Oron ökar från det att patienten fått sin diagnos till maximal oro i den preoperativa fasen (3, 

6). Oron påverkas av osäkerhet inför kommande händelser och tidigare erfarenheter av 

anestesi och operation. Många har läst tidningen eller hört sjukhushistorier från andra. De kan 

ha fått målande beskrivningar av mer eller mindre skrämmande episoder. Vårdmiljön, som är 

vardag för personalen kan vara något främmande och okänt för patienten (5, 6, 10, 12, 16, 

17). 

Ett antal patienter oroar sig också för konsekvenserna av operationen. Det gäller i hög grad 

cancerpatienter. Osäkerheten kring diagnosen före en operation kan vara en påfrestning (6, 

15). Ramsay´s studie pekar även mot att större kirurgi och tanken på anestesi kan vara 

skrämmande och patientens möjligheter att bevaka sina egna behov är förändrade. Många är 

rädda för att förlora kontrollen över sin kropp och sitt medvetande och att de under anestesins 

påverkan ska skämma ut sig eller lämna ut sina innersta tankar. En del patienter är oroliga för 

att anestesin inte ska verka som planerat utan vara vakna eller vakna upp och känna smärta 

under operation. Några känner dessutom en skräck för att inte vakna upp ur narkosen (5, 6, 

16, 17). 

Patienten kan använda sig av olika copingmekanismer för att minska sin oro inför anestesi. 

Ett exempel på positiv copingstrategi är att söka information, vilket engagerar patienten att ta 

reda på vad som ska hända och därmed vara bättre förberedd menar Scott (10). 

 

 

Effekter av oro 

Preoperativ oro kan ha påverkan på det postoperativa förloppet. En ökad oro kan bidra till 

postoperativ smärta, illamående och shivering, samt ökat behov av postoperativ smärtlindring 

och förlängd sjukhusvistelse. Studier har visat att en lugn patient kan vara enklare och säkrare 

att söva och kräver lägre anestesi-doser (3, 9, 13, 16, 18). 

En ökad kännedom beträffande riskfaktorer för preoperativ oro borde vara till hjälp för att 

besluta vilka patienter som har mest nytta av extra uppmärksamhet pre-operativt. Till exempel 

är kvinnor mer oroliga än män enligt Ramsay (16). 

 

Problemformulering 

En persons upplevelse av att genomgå ett operativt ingrepp är mycket individuell och kan 

variera beroende på hur individen är förberedd och hur han/hon bemöts i sin situation. Att 
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genomgå ett operativt ingrepp innebär att patienten förlorar mycket av sin autonomi och blir 

tvungen att förlita sig på andra människors kunskap och kontroll. 

Eftersom vårdutvecklingen går mot allt större del dagkirurgisk verksamhet där patientens 

egenvård kommer att vara av allt större betydelse, kommer det att ställas större krav på 

information och det psykologiska omhändertagandet inför operation. Eftersom oro är en 

faktor som avgör hur nöjd patienten blir är kunskapen om detta ämne viktig för att kunna ge 

en god omvårdnad. 

I Falun sker i dag anestesisjuksköterskans första kontakt med patienten för det mesta först när 

patienten kommer till operationsavdelningen och i vårt kliniska arbete möter vi patienter varje 

vecka som uttrycker oro inför anestesi, till exempel rädsla av att inte vakna upp ur narkosen. 

En vanlig kommentar är ”lova att du väcker mej”. På kort tid gäller det att etablera en kontakt 

och identifiera patientens behov och få patientens tillit och förtroende. (Det finns naturligtvis 

också patienter som kommer till operation väl förberedda och lugna och som inte behöver 

samma sorts uppmärksamhet.) Den här litteraturöversikten kan vara till hjälp att identifiera 

patientens omvårdnadsbehov och oro inför anestesi. 

 

Syfte    

Att utifrån en litteraturöversikt beskriva förekomst och typ av oro inför anestesi, samt hur 

information och utbildning kan påverka patienters oro. 

 

Frågeställningar 

Hur har oro definierats? 

Var mäts oro inför anestesi? 

När mäts oro inför anestesi? 

Hur mäts oro inför anestesi? 

Vilka resultat finns vad gäller förekomst av oro? 

Hur påverkas oro inför anestesi av information och utbildning? 
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Definitioner 

Perioperativ vård är de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som utförs av en anestesi- och 

operationssjuksköterska under de pre-, intra- och postoperativa faserna i samband med en 

patients operation (8). 

Preoperativ fas är tiden från det man bestämmer att patienten skall opereras tills patienten 

rullas in i operationssalen (6). 

Perioperativ fas är den tid patienten befinner sig i operationsalen (6). 

Postoperativ fas är tiden från att patienten rullas ut ifrån operationssalen tills patienten skrivs 

ut. Den kan delas in i två delar, uppvakningsfasen och rekonvalecensfasen (6). 

Hemodynamik är läran om blodflödet, vilka faktorer som reglerar flödet i blodkärlen (19).            

Farmakokinetik är ett läkemedels omsättning i människokroppen, det vill säga hur det tas upp, 

fördelas, och utsöndras (20). 

Shivering är ett fenomen som kan uppkomma efter narkos. Patienten ser ut att frysa och 

skakar i armar, ben, skuldror och bål (21). 

 

 

METOD 

Design 

Studien utfördes som en systematisk litteraturöversikt.  

 

Urval  

Sökning av artiklar har skett i databaserna CINAHL och MEDLINE. Sökorden som använts 

var perioperative nursing/or perioperative care, perioperative, anxiety, stress, fear och 

anesthesia. Efer första grovsökningen som gav ett ohanterbart antal träffar, till exempel gav 

anxiety 2756 träffar i MEDLINE, så begränsades sökningen genom att kombinera orden 

(tabell 1). Den manuella sökningen har skett via referenser från olika artiklar. 

Urvalskriterierna var litteratur och artiklar som var relevant utifrån syfte och frågeställningar. 

Inklusionskriterier var artiklar från 1996 och senare, artiklarna skulle vara skrivna på svenska, 

engelska, norska eller danska. Artiklarna skulle ej beröra oro hos barn eller anhöriga eller oro 

inför tandvård. 

Litteraturen valdes efter titel och sedan lästes abstrakt eller sammanfattning. Om innehållet 

verkade relevant lästes hela artikeln, sammanlagt 31 artiklar valdes ut för granskning. 
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Datainsamlingsmetod 

Tre olika granskningsmallar enligt Forsberg och Wengström (22) användes vid bedömning av 

artiklarnas kvalitet. Studierna har bedömts utifrån en tregradig skala. Kvalitén har bedömts 

som hög =1 och motsvarar 100-80 % av den totala poängen, medel =2 och motsvarar 79-60 % 

av den totala poängen eller lågt =3 och motsvarar 59 % och lägre av den totala poängen 

(bilaga 1).Den totala poängen för kvalitativa studier var 79 poäng, kvantitativa studier 48 

poäng samt litteraturstudier 44 poäng. 

Av 31 artiklar valdes tio bort efter granskning, en för att den inte var tillräckligt vetenskapligt 

upplagd och fyra artiklar handlade ej om preoperativ oro. Fem litteraturstudier refereras 

endast i diskussionen eftersom de innehåller artiklar som tidigare valts ut till resultatet. 

  

 

Analys och tolkning av data 

Tjugoen artiklar har valts ut efter granskning. Varje artikel lästes flera gånger, granskades och 

kvalitetsbedömdes var för sig enligt Forsberg och Wengström (22). Sedan analyserades 

resultaten från artiklarna utifrån studiens syfte, frågeställningar och bevisvärde för att kunna 

presentera så tillförlitliga slutsatser som möjligt. Artiklarna lästes av var och en av författarna. 

Därefter granskade och kvalitetsbedömde författarna de fem första artiklarna tillsammans 

utifrån tre olika bedömningsmallar, sedan delades arbetet upp och vid tveksamhet 

diskuterades frågorna sinsemellan. 
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Tabell 1: Resultat av artikelsökning 

Sökord Databas Resultat

Antal 
valda 
artiklar 

Antal 
artiklar i 
resultatet 

Perioperative care/ 
or Perioperative 
nursing and Anxiety CINAHL 7 2 1
  MEDLINE 5 0 0
Perioperative  and    
Anxiety CINAHL 9 4 1
  MEDLINE 13 6 5
Perioperative    and  
Stress CINAHL 9 1 1
  MEDLINE 53 1 0
Perioperative   and   
Fear CINAHL 0 0 0
  MEDLINE 5 1 1
Perioperative   and   
Anesthesia CINAHL 32 0 0
  MEDLINE 198 4 3
Anxiety     and           
Anesthesia CINAHL 7 1 1
  MEDLINE 86 6 4
Perioperative   and   
Anxiety                   
Anesthesia CINAHL 0 0 0
  MEDLINE 6 1 1
Stress     and            
Anesthesia CINAHL 6 0 0
  MEDLINE 131 0 0
          
Manuell sökning     4 3
          
Summa     31 21
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RESULTAT 

 

Definitioner av oro 

Av de 21 artiklar definieras oro i åtta. 

Fem artikelförfattare har definierat oro som en vag, olustkänsla eller spänning (23-27). Denna 

känsla kan bero på sjukdom, sjukhusvistelse, anestesi och operation eller känslan av att vara i 

en okänd situation (22, 23). Oron kan börja när operationen är planerad och ökar till maximal 

intensitet på operationsdagen som kan leda till onormal hemodynamik och förändrad 

farmakokinetik av anestesimedel (23, 25). 

Caumo, Schmidt, Schneider m.fl. definierar oro som en mängd uppträdande reaktioner som 

kan delas in i antingen ”Stait” eller ”Trait anxiety”. ”Stait anxiety” (SSA) relaterar till akut 

situationsbundna episoder. Det är ett övergående känslomässigt tillstånd med känslor av 

spänning, farhåga, nervositet, bekymmersamhet och en förhöjd aktivitet av det autonoma 

nervsystemet. Tillståndet varierar i intensitet och fluktuerar över tid. ”Trait anxiety” (STA) är 

ett livslångt mönster av oro, ett personligt drag. Personer med trait anxiety är generellt 

nervösa, hypersensitiva till stimuli och mer psykiskt reaktiva (28). 

Boker, Brownell och Donen har redovisat att några grader av oro är naturliga reaktioner på 

det oförutsagda och därmed typiska för den preoperativa perioden, speciellt för patienter utan 

tidigare erfarenhet av anestesi och operation. Ökad grad av preoperativ oro kan leda till 

patofysiologiska svar som takykardi, hypertension, arytmier och ökade nivåer av smärta som 

kan fortsätta in i den postoperativa perioden (29). 

Martin har påpekat att oro är en konstant motiverande faktor i livet och kan varna människan 

när hälsan är hotad. I studien påpekar också Martin att oro kan vara ett svar på eller orsakas av 

stress. Stress är en biofysiologisk företeelse medan oro är individens subjektiva 

känslomässiga svar. Känslor beskrivs som komplexa tillstånd som orsakar reaktioner 

involverande det autonoma nervsystemet. En normal nivå av oro och en individs 

copingförmåga är nödvändiga för hälsan. Normal oro kan resultera i förhöjda nivåer av 

stressorer som adrenalin och cortisol vilka har en betydande mängd effekter till exempel ökat 

nedbrytande av protein, nedsatt sårläkning, nedsatt immunförsvar, höjd infektionsrisk och 

störd vätske- och elektrolytbalans (30). 
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Var mäts oro inför anestesi 

Av de kvantitativa studierna har tolv av arton författare redovisat var man har mätt oro inför 

anestesi. I fem artiklar skriver författaren ”på sjukhuset” (24, 27, 28, 31, 32), i tre artiklar 

”hemma” (31, 33, 34). Övriga författare har ansett olika avdelningar som till exempel 

inskrivningsavdelning eller Preoperative anesthetic clinic (PAC) (29). 

 

När mäts oro inför anestesi 
Tio studier, (Tabell 2) har valt att mäta oro vid flera tillfällen och åtta har ett mättillfälle. Den 

mest frekventa mätningen av oro har visat sig äga rum dagen innan operation och på 

operationsdagen. I tre studier har även postoperativ mätning i hemmet redovisats (31, 33, 34). 

 

Hur mäts oro inför anestesi 
I Lindwall, Von Post och Bergboms studie var syftet att beskriva och tolka betydelsen av 

omvårdnad genom det perioperativa samtalet där patienters oro ingick som en del av  

resultatet. Metoden som använts var hermeneutisk och datainsamlingen genomfördes med 

hjälp av patientintervju och sjuksköterskors skrivna historier (35). Syftet med Wiens (23) 

studie var att med patientintervju och patient observation undersöka och beskriva den 

preoperativa oron hos kvinnor. Studien genomfördes utifrån en hermeneutisk ansats (bilaga 

1). 

Oro mäts med hjälp av olika typer av självskattningsskalor. I de kvantitativa studierna var det 

vanligast att mäta oro med hjälp av Visuell Analog Skala (VAS) och State Trait Anxiety 

Inventory (STAI) som båda är etablerade mätinstrument och vanligt förekommande, samt 

egna frågeformulär (tabell 2).  

VAS består av en 100 mm lång linje med en skala 0 till 10 eller 0 till 100, där 0 är lika med 

”ingen oro” och 10 eller 100 är lika med ”värsta tänkbara oro” (26, 27, 29, 36-38).  

 STAI består av två separata självskattningsskalor med tjugo påståenden, SSA och STA. SSA- 

skalan mäter ett övergående tillstånd av hur respondenten känner ”just nu”. För de tjugo 

påståenden i den här skalan är de möjliga svaren ”inte alls”, ”lite grann”, ”moderat” och 

”väldigt mycket”. STA-skalan innehåller påståenden som ”Jag är en stabil person” eller ”Jag 

är nervös”. Möjliga svar till dessa tjugo påståenden är ”nästan aldrig”, ”ibland”, ”ofta” och 

”nästan alltid” (24, 28, 33, 36, 37).  
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Korrelation mellan olika mätskalor 
Två studier hade som syfte att jämföra eller belysa korrelationen mellan olika skalor. 

Videbech m.fl. (36) har jämfört STAI, VAS och subscalorna Angst (SA) och Fobisk Angst 

(SF) till SCL92. Boker m.fl. (29) har jämfört STAI, VAS och Amsterdam Preoperative 

Anxiety and Information Scale (APAIS). Det visade en signifikant possitiv korrelation mellan 

STAI och VAS (r = 0.64, P<0.001), VAS och APAIS (r = 0.6, P<0.001), Sum C (den totala 

oron) och STAI (r = 0.63, P<0.001) och mellan VAS och sum C (r =0.61, P<0.001). En 

artikelförfattare fann ingen signifikant könsskillnad i nivån av oro vid användande av VAS, 

STAI eller APAIS (29). 

 

 

Tabell 2. Mätning av oro    
Ref Artikel Var mäter man oro När mäter man oro Hur mäter man oro 
          

43 Hering et al, 2005 
Preoperative 
avdelning 

Efter preoperativa 
bedömningen STAI 

    Anestesimottagning På operationsdagen STAI 

36 Videbech et al, 2003 Kirurgavdelning Preoperativt 
STAI, subskalor SA+SF 
till SCL92, VAS 

28 Caumo et al, 2001 På sjukhuset Dagen före operation 
STAI, MADRS, WHO´s 
SRQ,  

31 Leinonen et al, 1996 På sjukhuset Postoperativt 

Ett frågeformulär med 
påståenden som ska 
skattas med hjälp av 
VAS, enkät med 
strukturerade 
flervalsfrågor 

    Hemma 
En månad efter 
operation 

Ett frågeformulär med 
påståenden som ska 
skattas med hjälp av 
VAS, enkät med 
strukturerade 
flervalsfrågor, två 
öppna frågor 

24 Maranets&Kain, 1999 På sjukhuset Alldeles före operation STAI 
40 Matthey et al, 2001     Telefonintervju 

25 Panda et al, 1996   

Kvällen före operation 
och operationsdagens 
morgon före 
premedicinering 

STAI del 1; stait 
anxiety, puls blodtryck, 
andningsfrekvens 

29 Boker et al, 2002 På PAC och på kiravd

Före och efter 
bedömning vid PAC 
och före och efter 
möte med 
anestesiolog på 
operationsdagen VAS, STAI, APAIS 
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Tabell 3. Fortsättning       

30 Martin, 1996   

Preoperativt och 
första dagen efter 
operation och dag för 
hemgång SAI 

33 Bondy et al, 1999 Hemma Före operation STAI 

      
Preoperativt på 
operationsdagen STAI  

37 Oldman et al, 2004 
Dagkirurgisk 
avdelning 

Före och efter 
information 
preoperativt  STAI, VAS 

      Dag efter operation STAI, VAS 

38 Shafer et al, 1996   

Eftermiddag före 
operationsdag eller 
operationsdagens 
morgon 

VAS och skriva de två 
värsta rädslorna 

27 Klopfenstein et al, 2000 På sjukhuset Dagen före operation VAS, MAACL 

34 Fung&Cohen, 2000 Hemma 
Postoperativt tre 
dagar eller senare Enkät med 36 frågor  

26 Kindler et al, 2000   Dagen före operation 

VAS, enkät med 
flervalsfrågor, STAI del 
1; stait enxiety 

41 Cowan et al, 1999   

Före och efter 
preoperativ 
bedömning av 
anestesiolog och efter 
att patienten lämnat 
postoperativ 
avdelning Enkät  

42 Mitchell, 2000 
Dagkirurgisk 
avdelning 

48 timmar före 
operation Enkät 

      
2-4 dagar efter 
operation Telefonintervju 

32 Lilja et al, 1998 På sjukhuset 

Dag före 
operationsdagen 
innan information och 
på operationsdagen S-Cortisol, HADS 

      

Första postoperativa 
dagen och tredje 
postoperativa dagen S-Cortisol 

 

Förekomst av oro 

Prevalensen av oro hos vuxna varierar mellan 11-80 % beroende på vilken mätmetod som 

används (23-25, 28, 36, 39). Eftersom en mängd olika metoder används och fortfarande 

utvecklas kan inte frågan besvaras mer exakt, men en sak som flera författare är överens om 

är att de flesta som väntar på operation känner någon form av oro (25, 26, 29, 36, 39).  

Studier visar att prevalensen av oro är högre om kvantitativa skalor använts för att mäta oro 

jämfört med när oron bedömts av kliniska subjektiva intryck av anestesiläkare (23, 24, 36). 
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Oro hos kvinnor 
Resultatet har visat en ökad nivå av oro hos kvinnor i jämförelse med män (26, 30, 40). Detta 

styrks av ytterligare två andra studier med högt deltagarantal, (n=592 respektive n=406) 

(28,41). Preoperativ oro hos kvinnor har beskrivits av flera författare. I fem av studierna som 

granskats ingick enbart kvinnor (bilaga 1). Wiens (23) hade i en tidigare studie undersökt 

perioperativ erfarenhet hos kvinnor. Utifrån de fortsatte hon med en djupanalys för att vidare 

utforska och beskriva preoperativ oro hos kvinnor ur ett hermeneutiskt perspektiv. Forskaren 

observerade 14 kvinnor under förberedelser inför operation, strax före operation och 

postoperativt, samt vid en hem-intervju en vecka efter hemkomst. Intervjuerna resulterade i 

sju kategorier, 1) känslor 2) mest vanliga rädsla, anestesi/kirurgi 3) kommunikation som hade 

att göra med familj och vänner 4) förlust av tillit och kontroll, och tidigare erfarenheter av 

sjukvård 5) döden 6) sociala samtal, till exempel hobbies och 7) coping, hur man klarade av 

situationer. Oron var väntad men forskaren var överraskad över intensiteten hos kvinnors 

känslor. Den vanligaste oron hos kvinnor var inför generell anestesi, för vad operatören skulle 

hitta, förlust av kontroll och väntan. Det var viktigt att ha nära och kära hos sig under väntan. 

Kvinnors separation från familj och vänner visade sig leda till en högre nivå av oro än hos 

män. Vidare har Cowan, Engbäck, Kyst m. fl. påpekat att oro för att inte vakna upp efter 

anestesin är vanligare hos kvinnor (41). 

Kliniska studier har visat att variationer i östrogen och progesteronnivån kan vara en 

förklaring till ökad risk för oro hos kvinnor (28). 

 

Oro och anestesi 
Klinisk erfarenhet har visat att det är mindre risk att ge anestesi till en lugn patient. Andra 

studier har visat att det har betydelse för anestesiförloppet att patienten får farmakologiskt och 

psykologiskt stöd samt omsorg. Oroliga patienter kräver ökade doser av anestesi och 

smärtstillande medel (23-25, 28). Shafer (36) har påvisat att det är av vikt att kunna förutse 

vilka patienter som riskerar att bli oroliga inför anestesin. 

Maranets och Kain (24) studerade om oroliga patienter krävde högre induktionsdos och 

underhåll av anestesimedel. I studien ingick 57 kvinnor som fick generell anestesi med 

läkemedlen Propofol, Alfentanil, lustgas och syrgas. SSA var ej signifikant korrelerad till 

Propofoldos varken vid induktion (P=0.26) eller underhåll (P=0.12), däremot var STA 

korrelerad till ökad Propofoldos vid induktion (P=0.03) och starkt korrelerad till underhåll 

                                                                                                                                                    12
 



(P=0.005). Patienter med ökad STA krävde signifikant mer Propofol (P=0.01) under generell 

anestesi. 

Oro och dagkirurgi 
Fung och Cohen (34) har studerat vad dagkirurgiska patienter värderade högst när det gällde 

omvårdnad inom anestesi. I ett frågeformulär fick 32 patienter och 15 anestesiologer värdera 

vad som var viktigast preoperativt ur patientens perspektiv. Patienterna värderade information 

och kommunikation högst. Att få svar på alla frågor kom på första plats. Sedan värdesattes 

information om eventuella biverkningar av anestesin, att diskutera anestesimetod och vad som 

”är bäst för mej”, att rädsla och oro uppmärksammas och hanteras i den ordningen. Vidare 

framkom att anestesiläkarna kunde förutse vad patienterna värderade pre och postoperativt 

men undervärderade vikten av information och kommunikation. 

Dagkirurgiska patienter har visat sig löpa ökad risk att känna oro. För att omhänderta denna 

patientkategori har utvecklingen av PAC-kliniker utvecklats och utvärderats, som förutom 

ekonomiska fördelar och ökat utnyttjande av operationstid erbjuder patienten en lugn och 

avspänd miljö (27).  

 

Faktorer som påverkar graden av oro 
Klopfenstein, Foster och Van Gessel (27) jämförde nivån av oro inför anestesi mellan grupp 

1, som bedömdes preoperativt av anestesiolog på en outpatient clinic 1-2 veckor före 

operation, med grupp 2 som preoperativt bedömdes av anestesiolog på sjukhuset kvällen före 

operation. Båda grupperna bestod av 20 patienter. Resultatet visade en signifikant lägre nivå 

av oro i grupp 1 än i grupp 2 (P=0.0053). 

Caumo m. fl. (28) gjorde en studie om riskfaktorer för preoperativ oro hos vuxna där 592 

patienter ingick och som påvisade att det fanns ett signifikant samband mellan grad av SSA 

och variablerna kön, där kvinnor visade en ökad risk för preoperativ oro, större kirurgi, 

tidigare cancerdiagnos, rökare, STA, måttlig till stark smärta och mindre psykiska besvär 

(P<0.05), samt att depressiva patienter löpte dubbel risk att utveckla preoperativ oro. Även 

Cowan m. fl. (40) redovisar i sitt resultat att kvinnor och ålder var signifikanta riskfaktorer för 

oro, (P=0.001) respektive (P=0.04). Patienter som sökte mycket information hade en 

signifikant ökad preoperativ oro (P=0.001) (26). Övriga faktorer redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Faktorer som påverkar graden av oro     

Faktorer 

Antal 

studier Referenser 

Ålder, yngre patienter oroar sig mer än äldre 4 29,31,38,41  

Kön, kvinnor ger uttryck för mer oro än män  6 

  

23,26,28,30,40,41

Typ av kirurgi, större kirurgi ger högre nivå av oro än 

mindre kirurgi  3 28-30 

Akut eller planerad operation, mer förberedd och mindre 

orolig 2 29,31 

Ingen tidigare erfarenhet av anestesi/eller tidigare negativ 

erfarenhet av anestesi ökar risken för oro 2 23,36 

Oro relaterad till personlighet (TRAIT-oro), personen är 

oftast nervös och reagerar kraftigt på stimuli 3 26,28,29 

Förmåga att hantera situationen (coping), bättre förmåga ger 

mindre oro 1 26 

   

 

 

 

Olika skäl till oro 
Flera artikelförfattare poängterade att väntan på att få komma till operation var en faktor som 

leder till ökad oro (23, 25, 26, 31, 42). En artikel som handlar om tidig eller sen placering på 

operationslistan visade att patienter som fick en sen placering hade en signifikant högre nivå 

av oro (P<0.01) (25). Övriga kategorier redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4. Olika skäl till oro.     

Kategori Antal studier Referenser 

Oro inför det okända     

  Väntan inför anestesi/kirurgi 4 

          

25,26,31,42 

  Att vara utlämnad under anestesin (lost of control) 1 26 

  Resultat av kirurgin 2 23,38 

  Att inte veta vad som händer medan man är sövd 1 31 

      

Oro för att må dåligt     

  Postoperativt illamående/kräkning  3 

             

26,39,40 

  Postoperativ smärta 3 

             

39,40,42 

  Att under operation känna smärta 5 

    

26,30,31,38,41 

  Att vara vaken under operation 5     26,38-41 

      

Oro för livet     

  Att inte vakna upp och återfå medvetandet 2 26,41 

  Att dö 4 

          

23,26,38, 40 

  Att få en anestesirelaterad skada, mentalt/psykiskt 1 40 

 

 

 

 

Effekt av information och utbildning  
Många studier handlar om hur mediabaserad utbildning och information kan användas inom 

vården för att minska oro, öka kunskapen och därmed få patienten att känna sig säkrare och 

mer trygg. Sju studier beskrev olika typer av anestesi- information och eventuell påverkan på 

nivå av oro (27, 32, 33, 37, 39, 42, 43). Alla var överens om att det var värdefullt att använda 
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sig av media, med reservation för individuella behov av denna typ av information. (32, 33, 

37).  

I en litteraturstudie (39) jämfördes resultaten avseende effektiviteten av media-baserad 

patientutbildning om anestesi. Femton Randomized Controlled Trials (RCT) granskades och 

1506 patienter ingick i studien som undersökte effekten av video, broschyrer, och internet för 

att ge allmän information om olika typer av anestesi eller smärtbehandling. Resultatmåtten 

som användes var oro, kunskap och tillfredsställelse. Interventionsgrupperna fick utökad 

information om generell anestesi i nio RCT, om regional anestesi i två RCT och 

smärtbehandling i fyra RCT på en preanestetic clinic dagen innan operation. Vidare 

analyserades oro i åtta av studierna. Mätinstrumentet STAI i fullversion användes i fyra RCT. 

I tre användes SSA delen av STAI före och efter intervention. Nivån av State anxiety före 

anestesi var lägre hos dem som fått se en video, och/eller fått skriven information i jämförelse 

med kontrollgruppen. Det var ingen skillnad i oro nivå när broschyrgruppen jämfördes med 

videogruppen. Kunskapsnivån om anestesirutiner och risker med anestesi, som mättes med 

Standard Anesthesia Learning Test (SALT), var signifikant högre i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen (P<0.02). Nivån av kunskap om smärthantering var högre i 

videogruppen i jämförelse med kontrollgruppen, däremot var graden av tillfredsställelse lika 

mellan de två grupperna. Dessutom ingick en metaanalys av två RCT som påvisade att 

patienter i videogruppen kunde bättre besvara kunskapsfrågor rätt i jämförelse med 

kontrollgruppen. Den här systematiska litteraturstudien stödjer användandet av video och 

skriven information om generell anestesi och risker med anestesi för utbildning av patienter 

före kirurgi (39). 
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DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva förekomst och typ av oro inför anestesi, samt hur 

information och utbildning kan påverka patienters oro. Litteraturöversikten baseras på 

vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ art. Trettioen artiklar granskades och 

21 av dessa valdes ut till resultatet. 

Oro i form av olika slags olustkänslor har definierats av flera författare utförligt och på flera 

sätt. Resultatet har påvisat att oro är ett vanligt förekommande fenomen och kan objektivt 

mätas med hjälp av självskattningsskalor, där de vanligast förekommande är VAS och STAI. 

Resultatet av den här studien och kliniska erfarenheter har uppmärksammat riskfaktorer för 

oro, till exempel kön och ålder, där kvinnor och yngre patienter har visat en högre grad av oro 

än män och äldre patienter. Resultatet visade även att patienter med sen placering på 

operationslistan hade en signifikant högre nivå av oro. Flera författare påpekar att väntan är en 

faktor som ökar risken för oro. För att ge känslomässigt stöd till patienter som har behov av 

ökad uppmärksamhet, krävs en bred insats som omfattar bemötande, information, 

patientutbildning och kommunikation. Trots all kunskap som finns presenterad i resultatet av 

studierna förstår vi det som att den psykologiska omvårdnaden är otillräcklig och måste 

prioriteras. Vad saknas?  

Det är tillämpning av kunskapen som saknas! Tid för preoperativa samtal där en dialog 

mellan patienten och sjuksköterskan skapar kontinuitet och trygghet. Där man tillsammans 

planerar och ger utrymme för enskilda behov. Preoperativa samtal behöver få ökad status. 

Dessutom saknas vetenskapliga kvalitativa studier som speglar patientens upplevelser av oro 

inför anestesi.   

 

Resultatdiskussion 

Oro är en vanlig känsla hos patienter inför anestesi och operation. Oron påverkas av osäkerhet 

inför den förestående händelsen, tidigare erfarenheter och antydningar från familj, vänner och 

medpatienter. Det är viktigt att skilja på den akuta situationsbundna oron, det vi till vardags 

även benämner ängslan, som är ett övergående tillstånd med känslor av spänning och 

nervositet och det livslånga mönster av oro som är ett personligt drag (28). Det är av 

betydelse att rent definitionsmässigt veta vad vi pratar om, så vi vet vad vi mäter och hjälper 

patienten på bästa sätt.  

                                                                                                                                                    17
 



Det finns många studier som handlar om preoperativ oro men ofta speglas fler aspekter på oro 

alltså inte enbart oro inför anestesi. Det kan vara oro för smärta, operationsresultat eller om 

patienten kommer att återfå sin hälsa. 

 

Kvalitativa studier 

Två kvalitativa studier har gjort en djupanalys av oro, där Lindwall och Von Post (35) 

beskriver betydelsen av perioperativ dialog utifrån patienter och sjuksköterskors erfarenhet. 

Den arbetsformen ger kontinuitet och skapar trygghet för patienten. I den andra artikeln 

använder sig forskaren av metoderna observation och intervju för att skapa en större förståelse 

för preoperativ oro hos kvinnor (23).  

Tre studier jämför olika typer av skalor för att mäta oro och utvärderar korrelation och 

validitet. Skalorna ger patienten möjlighet att ge uttryck för känslor och för personal att 

kvantifiera oro objektivt, och identifiera patienter med ökad oro. Genom att använda sig av 

STAI eller VAS för att mäta oro kan man fånga upp de patienter som har störst behov av 

känslomässigt stöd inför operation. De mest använda skalorna för utvärdering av oro enligt en 

litteraturstudie genomförd 1990 till år 2002 är STAI ”the golden standard” och VAS (44). 

Flera studier visar att VAS är enkel, kort och lätt att förstå för patienter, dessutom är den ett 

effektivt mätinstrument för att mäta oro (26, 29).  

 

Förekomst av oro 

Riskgrupper för oro hos vuxna, till exempel kvinnor och patienter utan tidigare erfarenhet av 

anestesi, identifieras i två artiklar (26, 44). Vår erfarenhet och tidigare studier av oro inför 

anestesi stöds av de riskfaktorer som framkommit i studierna och kan användas för att 

fokusera på de patienter som mest behöver uppmärksamhet, till exempel akutpatienter och 

patienter utan tidigare erfarenhet av anestesi. Att kvinnor är en riskgrupp för en ökad 

preoperativ oro bekräftas i många studier (26, 44). Tittar man ur ett genusperspektiv har 

kvinnor kanske lättare att visa känslor, det är mer tillåtet att visa oro. 

Faktorer som påverkar graden av oro är flera. Ett exempel är ålder. Den äldre generationen 

ifrågasätter inte vården utan är tacksamma för allt. Yngre patienter är mer oroliga, ifrågasätter 

och ställer större krav. Ska man genomgå en stor operation eller bara göra ett litet ingrepp kan 

naturligtvis påverka grad av oro. Är operationen planerad har man haft tid på sig att förbereda 

sig mentalt. Är operationen akut finns inte den möjligheten vilket gör att man bör ägna de 

patienterna speciell uppmärksamhet. 

 

                                                                                                                                                    18
 



Information och utbildning 

Effekten av information och utbildning på oro inför anestesi är centrala delar som har stor 

betydelse och uppmärksammas i åtta artiklar. Informationsnivån är individuell och det måste 

man ta hänsyn till eftersom även för mycket information kan ge ökad oro.  De flesta patienter 

som väntar på operation känner oro. Oron påverkas av osäkerhet angående anestesi och 

kirurgi- rutiner, tidigare erfarenheter, patientens personlighet och förmåga till att hantera 

situationen (26). Ett exempel på positiv copingstrategi hos patienten är att söka information 

och därmed vara bättre förberedd inför anestesin (10) 

Genom att dagkirurgin ökat och direkt patientkontakt minskat måste nya former utarbetas för 

att nå patienterna med information. Utvecklingen inom media ger oss möjlighet till att nå ut 

med information och kunskap om smärtbehandling och copingstrategier. Att använda sig av 

broschyrer, video eller Internet för att delge patienter information eller kunskap om anestesi är 

framförallt av vikt inom dagkirurgin, men naturligtvis även på inneliggande patienter. 

Utvecklingen av dagkirurgin har också medfört en ökning av pre och postoperativ egenvård 

(44). Mer generell information om till exempel anestesiformer, patientkontrollerad 

smärtbehandling och copingstrategier för patienter kan användas för att öka kunskapen och 

därmed ge patienten möjlighet att bättre kunna påverka sin situation, ställa frågor och delta i 

beslut. Information bör vara både skriven och verbal (45). Preoperativ utbildning till patienten 

kan minska preoperativ oro (46). Det preoperativa samtalet är viktigt och kan inte ersättas 

med skriftlig information men skriven information kan vara ett utmärkt komplement till 

samtalet, anestesiläkaren kan då få mer tid till att koncentrera sig på individens specifika 

behov och preoperativa samtal med anestesiläkare minskar oron inför anestesi (44). Idag 

använder vi på Falu lasarett oss av en enkel och bra broschyr som skickas hem till patienten 

med bilder och text som ger patienten en föreställning om vad som händer när patienten 

kommer till operation.  

I den kliniska verksamheten möter vi ofta patienter som är oroliga för postoperativ smärta, 

illamående, eller oro att inte vakna upp och återfå medvetandet. Det stöds av resultatet i 

artiklarna att detta är en vanlig orsak till oro. Genom att utveckla information och utbildning 

kan man bättre förbereda patienten och reducera patientens oro. Man måste ha en balans i 

informationsnivå så att inte för mycket, eller alltför detaljerad information når patienten.Då 

kan det istället få motsatt effekt och öka oron. 
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Hantering av oro 

Strategier för att hantera oro främst inom dagkirurgin behandlas i fyra artiklar (27, 34, 42, 45)  

där man försökt att skapa en lugn, avspänd miljö som gör det lättare att prata om eventuell 

oro. Ett enskilt rum utan risk att störas av telefoner eller medpatienter har betydelse. I den här 

studien kan man se att miljön på PAC kliniker har en positiv inverkan på preoperativ 

förberedelse och samtal (27).  

Kommunikation är viktigt för vårdpersonalen, att lyssna noga och vara uppmärksam på  

patienters bekymmer och eventuella oro. Man bör fråga efter tidigare sjukhuserfarenheter 

eftersom det påverkar eventuell oro. Hjälp patienten att känna trygghet och tillit genom att 

vara psykiskt nära, prata med patienten. Visa vänlighet, professionellt lugn (45). Berätta att vi 

använder modern anestesi- utrustning och moderna anestesimedel och att vi utför flera 

operationer dagligen utan problem. Monitorering sker under hela operationen vilket innebär 

att vi har kontroll över flera fysiologiska funktioner. Leinonen och Leino-Kilpi (47) påvisar i 

sin studie att det vanligaste orosmomentet är generell anestesi.  

Information är en av de viktigaste åtgärderna för att minska preoperativ oro. Berätta om vad 

som kommer att hända, uppmärksamma patienter som tillhör riskgrupper för oro, 

akutpatienter, kvinnor, yngre patienter, patienter utan tidigare erfarenhet av anestesi eller 

tidigare negativ erfarenhet av anestesi med flera. Tänk på att fråga patienten om att de har 

förstått. Om möjligt, placera oroliga patienter tidigt på operationslistan eftersom väntan ökar 

oro. För att anpassa förändringarna inom dagkirurgin har sjuksköterskor här en stor möjlighet 

att utvidga sin roll inom omvårdnad genom hantering av orostrategier (45).  

Musik är en enkel och billig metod för att lugna patienter och reducera oro (23, 44, 47, 48). 

Att vänta är stressutlösande visar flera undersökningar. Musik har använts för att förbättra 

välmående hos patienter inom onkologin, intensivvården och barn för att minska psykiska 

effekter associerade med sjukdom och musik är bra för att det ofta leder till avslappning med 

en positiv påverkan av autonoma nervsystemet (48). Hyde, Bryden och Asbury (15) menar 

även att patienter som väntar på operation föredrar att läsa eller lyssna på musik istället för att 

få en tung premedicinering. 

 

Kliniska implikationer 

Under studiens gång har det vuxit fram en önskan om ett lokalt förändringsarbete på Falu 

lasarett för att utveckla perioperativ omvårdnad. Ett sätt att hantera oro är att använda ”Den 

Peroperativa dialogen” som arbetsmodell. Den används av sjuksköterskor i såväl Skövde, 
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Örebro och Östersund. Modellen innebär att anestesisjuksköterskan eller 

operationssjuksköterskan träffar patienten pre- per-och postoperativt. Detta arbetssätt skapar 

kontinuitet och fördelarna är många. Modellen innebär vidare att man för en dialog med 

patienten, lyssnar på vad patienten har för tankar/frågor om anestesin/kirurgin. Dialogen gör 

det möjligt att tillsammans planera inför operationen och skapa utrymme för patientens 

enskilda behov. Detta leder till en relation som skapar ökad trygghet och tillit. Patienten får 

ett ansikte som han/hon känner igen vid ankomst till operation (35). 

Idag med ökade produktionskrav finns inte möjlighet för sjuksköterskor att preoperativt träffa 

alla patienter som ska opereras. Det är heller inte nödvändigt för många känner sig lugna och 

väl förberedda. Om anestesiläkaren under det preoperativa samtalet känner att den här 

patienten behöver mer tid kan han/hon be sjuksköterskan som ska ta hand om patienten på 

operation att komma för att ge mer tid till psykologisk förberedelse. Att prata med en 

sjuksköterska kan för en del patienter kännas lättare. 

 

Metoddiskussion 

Artiklarna som granskats har sökts i databaserna Medline och Cinahl.  Sökorden som använts 

är perioperative nursing/or perioperative care, perioperative, anxiety, stress, fear och 

anesthesia. Sökorden har använts i kombinationer. Den manuella sökningen har skett via 

referenser från olika artiklar och litteraturen som är refererad i introduktionen är sökt och 

lånad på Centraloperations bibliotek, Falu lasarett. Litteraturöversikten inkluderar artiklar från 

1996 och senare som är skrivna på svenska, engelska eller nordiskt språk och som ej beskriver 

oro hos barn eller anhöriga eller oro inför tandvård. Fem litteraturstudier refereras endast i 

diskussionen eftersom de innehåller artiklar som tidigare valts ut till resultatet. Vi anser att vi 

har fått våra frågeställningar besvarade med de artiklar som valts ut men hade säkert funnit 

ytterligare artiklar om vi sökt i flera databaser, eller använt fler sökord och haft mer tid till 

förfogande. Kvalitativa studier är intressanta genom att de ger möjlighet till att ta del av 

patienters upplevelser. Vad patienter upplever är viktigt för oss att få veta för att vi ska kunna 

utvärdera och vidareutveckla den perioperativa omvårdnaden.  

En del av studierna har få deltagare och i flera av studierna är kvinnor mer representerade som 

kan påverka resultatets generaliserbarhet. 

I tre av artiklarna har vi varit tveksamma till om tidsskriften de publicerats i är vetenskaplig. 

Men efter att diskuterat med handledare och bibliotekspersonal, har vi valt att ta med dem 

eftersom de följer de vedertagna krav som ställs på en vetenskaplig artikel. 
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Förslag på vidare studier 

Sjuksköterskor har en möjlighet att utveckla sin yrkesroll och omvårdnaden genom att hjälpa 

patienten att utveckla copingstrategier för att hantera oro främst inom dagkirurgin. 

Under studiens gång har en önskan om ett förändringsarbete vuxit fram för att minska oron 

inför anestesi hos patienterna på Falu lasarett. Därför kan denna studie betraktas som förstudie 

och kan användas inför ett kommande förändringsarbete om intresse finns hos kollegor och 

arbetsledning. Den perioperativa dialogen som arbetssätt är intressant och är tidigare belyst av 

en kollega i ett uppsatsarbete ”Perioperativ omvårdnad, ur patientens och 

operationsjuksköterskans perspektiv”. Oro inför anestesi och operation ingår i den 

perioperativa omvårdnaden och det behövs fler studier, större studiematerial för att få evidens 

i forskningen.  

Ett förslag till vidare forskning är att studera vad patienterna tycker om den perioperativa 

omvårdnaden och vikten av ett preoperativt samtal med en anestesisjuksköterska. 

 

 

 

Vi vill avsluta med ett utdrag från en klassisk studie av författaren Ramsey som redan 1972 

skrev några kloka ord, ”för att hjälpa patienten hantera sin oro har anestesiologer i flera år 

fokuserat på olika former av lugnande mediciner då man istället borde titta på möjligheten hur 

anestesiologen/kirurgen och anestesipersonalen kan stödja patientens känslomässiga 

förberedelse inför operation” (16). 
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