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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka emotionella omvårdnadsbehov 

patienterna hade innan operation och hur sjuksköterskan på bästa sätt kunde lindra dem. 

Metoden var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med dels en kvalitativ ansats 

(n= 5) och dels en kvantitativ (n= 10). Artikelsökningarna gjordes via sökmotorn ELIN och 

databaserna CINAHL och PubMED. Artiklarna var etiskt godkända samt publicerade mellan 

2000-2010 och skrivna på engelska. De granskades med hjälp av granskningsmallar. 

Resultaten i studien visade att de emotionella behov som fanns var att lindra rädsla och 

känslan av övergivenhet. Resultaten visade att sjuksköterskan, kunde lindra dessa emotionella 

behov genom information, ett gott bemötande, att låta patienterna lyssna på musik, se på film 

eller video samt ge essentiella oljor.  
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Inledning 

Operation 
 

En operation kan vara både akut och planerad. Planerad operation innebär att patienten vet i 

dagar till månader i förväg när och var ingreppet ska ske. Operationen kallas då för elektiv, 

det vill säga utvald operation. Akut operation är när ett ingrepp måste göras omedelbart, det 

vill säga inom tidsspannet minuter till några timmar (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Ingreppet kan också göras polikliniskt, det vill säga operationen utförs utan någon 

efterföljande vård på sjukhus eller när patienten är inneliggande på sjukhuset. Svårighetsgrad, 

patientens ålder och allmänna kondition avgör om operationen kan göras polikliniskt. 

Inneliggande patient skrivs in dagen före operation på en vårdavdelning och återkommer dit 

efter operation för vård och mobilisering (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Den preoperativa fasen för en patient är från den tidpunkt då ett beslut om operation tas till 

dess att patienten ligger på operationsbordet (Almås, 2006). För majoriteten av patienter är 

denna tid en stressande situation, vilken kan kännetecknas av oro och rädsla (Kröll & 

Gassmayr, 1998). 

 

Oro  
 

Oro och ångest kan uttrycka sig genom fysiska och psykiska effekter. Fysiska effekter av oro 

kan till exempel yttra sig som, högt blodtryck, illamående, svettningar, hjärtklappning, och 

ökad smärta. De psykiska effekter som kan uppstå hos patienten, gör att han/hon blir spända, 

inbillar sig att operationen kommer att misslyckas och blir på så vis nervösa eller aggressiva 

(Pritchard, 2009).  

 

Ångest och oro kan också utlösas av att patienten upplever sig tappa kontrollen över sitt liv då 

han/hon helt överlämnar sig i vårdpersonalens händer, till exempelvis då patienten ska 

genomgå narkos (Grieve, 2002). Även undersökningar och provtagning kan vara psykiskt 

oroande för patienter inför en operation (Almås, 2006).   
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Vid stress aktiveras det sympatiska nervsystemet. Då utsöndras hormoner som till exempel 

adrenalin, noradrenalin och cortisol. Detta kan vara en potentiell farlig situation för patienten 

då det kan påverka operationens förlopp negativt. Det föreligger då en högre risk för 

komplikationer som till exempel blodtrycksfall och ökad blödningsbenägenheten. Patientens 

postoperativa fas kan också förvärras med ökad smärta och illamående, om oro inte lindrats i 

den preoperativa fasen. Därför är det primära målet för vårdgivaren att minska oro hos 

patienten under den preoperativa fasen (Kröll & Gassmayr, 1998). 

 

Sjuksköterskans roll  
 

Relationen sjuksköterska och patient bör präglas av god omvårdnad. God omvårdnad 

förutsätter att sjuksköterskan har empatisk förmåga, det vill säga ett inkännande med 

patienten där sjuksköterskan ser patientens sårbarhet, kan och vill hjälpa samt har möjlighet 

att hjälpa (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot patienten att säga ifrån 

till andra yrkeskategorier om prioritering eller behandling inte verkar vara professionell eller 

etiskt godtagbar. En ytterligare betydelsefull uppgift för sjuksköterskan är att använda sig av 

åtgärder som lindrar lidande och förhindrar att lidande uppstår samt fungera som språkrör åt 

sin patient för att han/hon ska få en tillfredsställande omvårdnad. Om sjuksköterskan tilltalar 

patienten nonchalant eller slarvar när det gäller personliga frågor, samt inte skyddar patienten 

vid intima vårdhandlingar kan patientens värdighet kränkas. Kränkning uppträder även när 

sjuksköterskan inte ser patientens oro (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är att se till olika konsekvenser till följd av sjukdom, 

men även se till varje patientens autonomi, det vill säga att all personal tar hänsyn till 

patientens rätt till självbestämmande (Almås, 2006). I Jahren- Kristoffersen et al. (2006) 

skriver om Joyce Travelbees omvårdnadsteori där kommunikation är ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap, för att skapa en relation till patienten. Genom kommunikationen lär 

sjuksköterskan känna patienten, vilket är nödvändigt för att kunna tillgodose patientens behov 

och med det kan en god omvårdnad ombesörjas.  
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Omvårdnadens innebörd 
 

 Enligt socialstyrelsen finns ännu ingen allmänt vedertagen definition av begreppet 

omvårdnad. Däremot kan omvårdnadsarbetets syfte, innehåll och metod beskrivas. Syftet med 

omvårdnad har formulerats som en strävan att förebygga sjukdom och stärka hälsa, men även 

att återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov. 

Omvårdnaden ska även bidra till minskat lidande och ge möjlighet till en värdig död 

(Kihlgren, Johansson, Engström & Ekman, 2000). 

 

Begreppet evidensbaserad omvårdnad betyder vård byggd på bästa vetenskapliga grund 

(Jahren- Kristoffersen et al. 2006). Det vill säga eftersom sjuksköterskan inte bara ägnar sig åt 

medicinsk behandling, utan har sitt eget ansvarsområde omvårdnad, bör sjuksköterskan ta del 

av de metoder och riktlinjer om hur omvårdnad bör bedrivas utifrån den evidensbaserade 

forskningen (Wiklund, 2006).   

 

Omvårdnad och omvårdnadsbehov kan vara annorlunda hos olika patienter. De kan bestå i 

hjälp till och från matsal eller stöd och stöttning med den personliga hygienen eller bara att 

personalen finns tillgänglig. Detta behov är något som alla patienter mer eller mindre har. 

Omvårdnaden kan utföras på olika sätt och av olika personer inom vårdkedjan som till 

exempel vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Omvårdnad kan ibland 

även vara ett stöd till medicinsk behandling, till exempel genom verbal eller icke verbal 

kommunikation (Kihlgren et al. 2000).  

 

Då flertalet av patienterna vet i förväg när de ska opereras, är det preoperativa 

omhändertagandet viktigt för att patienten ska vara ordentligt förberedd inför operationen. 

Detta är även viktigt för att förebygga komplikationer som kan uppstå under eller efter 

ingreppet (Almås, 2006). 
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Problemformulering 
 

Oro inför en operation är en naturlig upplevelse för de flesta patienter. I sjuksköterskans 

dagliga arbete möter han/hon ständigt patienter som ska genomgå operationer. Vår önskan 

och vårt mål med föreliggande studie är att lyfta fram kunskap om den omvårdnad som krävs 

för att lindra patienternas upplevelse av oro inför den förestående operationen. Genom denna 

uppsats hoppas vi kunna bidra med ökad kunskap om vilka emotionella behov och vilken 

omvårdnad som kan vara patienten behjälplig för att kunna minska dennes oro inför 

operation. 

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra vuxna 

patienters oro inför operation. Samt att undersöka vilka emotionella omvårdnadsbehov som 

finns hos vuxna patienter med oro inför operation. 

  

Frågeställning 
 

Att belysa emotionella omvårdnadsbehov hos patienter med oro inför operation. 

Att studera sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra oro inför operation. 

 

Definition 
 

Med vuxna patienter menar uppsatsförfattarna patienter över 18 år. 
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Metod 

 

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
 

På Högskolan Dalarnas bibliotek söktes vetenskapliga artiklar från sökmotorn ELIN och 

databaserna CINAHL och PubMed. Till studien användes huvudsökorden: anxiety, 

information, patient, och preoperative,. Uppsatsförfattarna kompletterade dessa sökord med 

adult, care* och nurs*. Sökorden kombinerades på olika sätt och genom dessa sökningar fann 

uppsatsförfattarna att tillräckligt med material fanns då artiklarna återkom under olika 

sökningar.  

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift, vara skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext utan avgift och vara relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. För att erhålla aktuell information exkluderades material 

som publicerats tidigare än år 2000. Även översiktsartiklar och pilotstudier exkluderades. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i studien. Resultatet redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av databaser, sökord, antal artikel-träffar, lästa abstrakt, lästa 

artiklar och utvalda artiklar till studien. 

 

Databas/ 

Sökmotor 

 

Sökord Antal 

träffar 

n=28675 

Lästa 

abstract 

n=107 

Lästa 

artiklar 

n=28 

Antal 

utvalda 

artiklar. 

n=15 

Elin Preoperative 

and patient 

+anxiety 

 

7522 

119 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

3 

 Anxiety and 

nurs* 

+preoperative 

 

1923 

60 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

 Preoperative 

and nurs* 

+anxiety 

+information 

 

465 

60 

23 

 

 

17 

8 

 

 

4 

1 

 

 

1 

0 

 Anxiety and 

preoperative 

+ adult 

 

292 

19 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 Preoperative 

and patient 

+ information 

+anxiety 

 

7522 

584 

38 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Cinahl Anxiety and 

patient 

+preoperative 

 

287 

29 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

1 

 Nurs* and 

information 

+preoperative 

 

7951 

76 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

0 

 Care* and 

preoperative 

+ patient 

+ anxiety 

 

956 

482 

38 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

PubMed Preoperative 

and anxiety 

+ information 

 

196 

33 

 

 

17 

 

 

4 

 

 

2 
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Tillvägagångssätt 
 

Artiklarna valdes ut av båda uppsatsförfattarna. Titel och abstrakt lästes därefter och 

bedömdes om dessa var relevanta till frågeställningar och syftet. Vissa artiklar återkom vid 

flera sökningar och lästes därför endast första gången. Artiklarna skrevs därefter ut i fulltext 

och lästes av båda uppsatsförfattarna och poängsattes enligt modifierade mallar av Forsberg 

och Wengström (2003) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (bilaga 1 och 2). De 

artiklar med hög och medelhög kvalitet lästes av båda uppsatsförfattarna var och en för sig, 

där text i resultatdelarna som svarade på vårt syfte markerades. Därefter delades resultatet in i 

passande rubriker som användes i studiens resultatdel. Efter detta sammanställdes, 

diskuterades och slutfördes examensarbetet. Allt arbete har genomförts gemensamt av 

uppsatsförfattarna. 

 

Analys 
 

Artiklarna har granskats utifrån modifierade granskningsmallar,(bilaga 1 och 2), framtagna av 

Forsberg och Wengström (2003) Willman et al. (2006). Granskningsmallarna bestod av ja- 

och nej-frågor, varav mallen för den kvalitativa granskningen bestod av 25 frågor och den 

kvantitativa bestod av 29 frågor. Varje ja-svar tilldelades en poäng och nej-svar gav noll 

poäng. Kvaliteten på studierna bedömdes utifrån vilken poäng de uppnått. De sorterades in i 

hög, medel och låg kvalitet. I den kvantitativa studien gav 24-29 poäng hög kvalitet 17-23 

poäng medelkvalitet och 0-16 poäng låg kvalitet. I den kvalitativa studien gav 20-25 poäng 

hög kvalitet, 15-19 poäng medelkvalitet och 0-14 låg kvalitet. Hög kvalitet motsvarar 80 % 

ja-svar medelkvalitet 60 % ja-svar. I tabell 2 presenteras kvalitetsnivå relaterat till antal 

artiklar och ansats. 
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Tabell 2. Kvalitetsnivå relaterat till antal artiklar och ansats. 

Kvalitetsnivå Ansats 

 Kvantitativ Kvalitativ 

 n % n % 

Hög 5 50 3 60 

Medel 5 50 2 40 

Låg 0 0 0 0 

 
 

Forskningsetiska aspekter 
 

Eftersom studien bygger på etiskt granskade artiklar som har godkänts av etiska råd, ses inga 

etiska problem med genomförandet av studien. Uppsatsförfattarnas avsikt med studien var att 

innehållet i artiklarna skulle tolkas objektivt och beskrivas på ett sanningsenligt sätt. Vid 

ordagrann beskrivning från litteratur har kursiv text används.  
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Resultat 

 

Sökningen i databaserna resulterade i 28 vetenskapliga artiklar i fulltext. Sammanlagt valdes 

14 artiklar med hög och medelhög kvalitet ut till resultatet. Resultatet av artikelgranskningen 

redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Sammanställning av utvalda artiklar som ligger till grund för resultat delen. 

 
Författare 

Land/år 

Titel Ansats/ 

design 

Datainsamlings-

metod 
Undersöknings 

grupp 
Huvudresultat Kvalitet 

 

Arslan, S., 

Özer,N., 

Özyurt, F. 

 

Turkiet 

2007 

 

Effect of music  

on preoperative 

anxiety in men 

undergoing urogential 

surgery. 

Kvantitativ 

Jämförande 

kontrollgrup

per 

Frågeformulär med 

två sektioner/ civil 

stånd och STAI* 

64 män ,18-65 

år expriment 

grupp (n=32) 

kontrollgrupp 

(n=32) 

Studien visade 

att egen vald 

musik kan 

effektivt 

reducera 

preoperativ oro.  

25 poäng 

(hög) 

Ayral, X.,  

Gicquere,C,

. Duhade, 

A.,  

Boucheny,D

,.&Dougado

,M. 

 

USA 

2002 

Effects of video 

information on 

preoperative anxiety 

level and tolerability 

of joint level in knee 

osteoarthritis 

Kvantitativ 

Jämförande 

kontroll 

grupper 

Både män och 

kvinnor. En video 

grupp och en grupp 

som fick sedvanlig 

information. Oro 

mättes med VAS- 

skalan**. 

112 patienter 

med 

diagnostiserad 

osteoartrit . 

Delade i två 

grupper (n=56) i 

varje 

Preoperativ oro 

minskade med 

hälften och en 

högre tolerans 

för smärta efter 

ingreppet 

visades av de 

som sett film. 

22 poäng 

(medel) 

Braden, R., 

Reichow, S. 

Margo, A & 

Halm,M A. 

 

USA 

2009 

The use of essential 

oil lavandin to 

reduce preoperative 

anxiety in surgical 

patients. 

Kvantitativ 

Jämförande 

kontroll 

grupper. 

 

 

 

En kontroll grupp 

fick standard vård, 

en expriment grupp 

fick standard vård 

och essentiell olja, 

den tredje gruppen 

fick standardvård 

och placebo i form 

av Jojoba. 

150 patienter 

med passande 

inklussionskriter

ier. 

Essentiella oljan 

Lavadin minskar  

signifikant oro 

preoperativt. 

24 poäng 

(hög) 

Caumo, W., 

Scmidt, 

A,P., 

Schneider, 

C,N., 

Bergman, J., 

Iwaoto, 

C,W., 

Bandeira, 

D.& 

Ferreira, 

M,B,C. 

 

Brasilien 

2001 

Risk factors for 

preoperative anxiety 

in adults. 

Kvantitativ 

Jämförande 

studie 

Patienterna blev 

inskrivna dagen 

före operationen 

och indelade efter 

deras psykologiska 

status enligt olika 

mätinstrument som 

VAS och STAI.  

592 patienter i 

åldrarna 18-60 

år som skulle 

genomgå 

operation, som 

sövda eller 

genom 

nervblockad. 

Studien visade 

att ju högre 

livskvalitet 

innan operation 

desto mindre oro 

inför 

operationen. 

23 poäng 

(medel). 
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Tabell 3. Fortsättning av sammanställning av utvalda artiklar som ligger till grund för 

resultat delen. 

 
Cooke, M., 

Chaboyer,

W,.Schluter,

P.& 

Hiratos,M 

 

Australien 

2005 

 

The effect of music 

on preoperative 

anxiety in day 

surgery. 

Kvantitativ 

Slump-

mässigt 

urval 

Interventions-

grupp, 

placebogrupp och 

kontrollgrupp n= 60 

i varje grupp. 

Frågeformulär med 

två sektioner, 

civilstånd och 

STAI. 

180 vuxna både 

män och 

kvinnor. 

Interventions-

gruppen 

upplevde en 

signifikant 

minskad oro. 

26  

poäng 

(hög) 

Gilmartin, 

J., 

Wright, K 

 

Stor-

britannien 

2008 

Day surgery: 

Patients felt 

abandoned during 

the preoperative 

wait. 

Kvalitativ. Patienterna 

intervjuades sju till 

tio dagar i hemmet 

efter operationen 

med ostrukturerade 

intervjuer 

innehållande en 

”stor fråga” som de 

fick prata öppet 

omkring. 

20 patienter 19-

85 år vilka 

skulle genomgå 

dagkirurgi.  

Patienterna 

upplevde sig 

övergivna under 

den preoperativa 

fasen, på grund 

av att 

sjuksköterskorna 

inte stöttade dem 

mentalt. 

21  

poäng 

(hög) 

Ghulam, A. 

T., Kessler, 

M., 

Bachmann, 

L, L., 

Haller, U. & 

Kessler, T, 

M. 

 

Sweitz 

2006 

Patients´satisfaction 

with the 

preoperative 

informed consent 

procedure: A 

multicenter 

questionnaire survey 

in switzerland. 

Kvantitativ 

Frågeformul

är 

Genom ett 

frågeformulär där 

patienterna fick 

beskriva sina 

känslor enligt 

Likert- skalan***. 

3888 stycken 

kvinnor som 

skulle genomgå 

gynekologiskt 

ingrepp. 

Patienterna 

önskade mera 

muntlig och 

skriftlig 

information samt 

att den var 

individ 

anpassad. 

18  

poäng 

(medel) 

Hamel, W. 

J. 

USA  

2001 

The effect of music 

intervention on 

anxiety in the 

patient waiting for 

cardiac 

catherization. 

Kvantitativ 

 Jämförande 

studie 

Två grupper, ena 

hälften lyssnade på 

egen vald music, 

andra hälften fick 

tradionell 

omvårdnad. 

101 patienter 

varav 63 var 

män och 38 var 

kvinnor. 

Studien visade 

att de som fick 

lyssna på musik 

minskade oron 

signifikant även 

hjärtfrekvensen 

och blodtrycket 

sjönk hos denna 

patient grupp. 

22 

Poäng 

(medel) 

Jlala, H.A.,  

French, J.L., 

Foxall, 

G.L., 

Hardman, 

J.G. & 

Bedforth, 

N.M. 

 

Storbritanni

en 

2010 

 

Effect of 

preoperative 

multimedia 

information on 

perioperative 

anxiety in patients 

undergoing 

procedures under 

regional anaesthesia. 

Kvantitativ 

Jämförande 

studie 

Den ena gruppen 

fick se en film om 

det de skulle 

genomgå. Andra 

gruppen fick 

traditionell 

information 

angående ingreppet 

och sövningen. 

Olika skalor 

användes VAS-

skalan och STAI-

skalan. 

110 patienter 

delades upp i 

två grupper. 

Studien visade 

att oron 

minskade i den 

grupp som sett 

film.  

24  

poäng 

( hög) 
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Tabell 3. Fortsättning av sammanställning av utvalda artiklar som ligger till grund för 

resultat delen. 

 
Kiyohara, 

LY.,Kayano

, L K., 

Oliviera, L 

M et al.  

 

Brasilien 

2004 

 

Surgery 

information-reduces 

anxiety in the 

preoperative period. 

Kvantitativ 

 

Patienterna delades 

in i grupper på 10 

per grupp. kvällen 

före operationen 

intervjuades de med 

öppna frågor. 

120 deltog i 

studien, 82 

kvinnor och 38 

män mellan 33-

65 år ingick.   

Det fanns ingen 

skillnad på män 

och kvinnor då 

det gäller oro.. 

Patienter som 

inte fick någon 

information om 

hur operationen 

går till hade 

däremot en 

högre nivå av 

oro än de som 

var informerade 

om detta. 

 

 

22  

poäng 

(medel) 

Lindwall, 

L., 

Von Post, I 

& 

Bergblom, 

I. 

 

Sverige 

2003 

 

Patients´ and nurses´ 

experiences of 

perioperative 

dialogues 

Kvalitativ 

Herma-

neutisk 

metod 

 

Deltagarna 

intervjuades med 

öppna frågor 

angående sina 

upplevelser av 

möten med samma 

sjuksköterska. 

.    

10 patienter ut 

(31-76 år). 

Även tio 

kvinnliga 

(operations eller 

anestesi)sjukskö

terskor med 5-

25 års erfarenhet 

av pre-, intra- 

och 

postoperativa 

samtal med 

patienter deltog. 

 

Studien visar att 

en perioperativ 

dialog där 

samma 

sjuksköterska 

och patient ges 

tid till pre-intra- 

och 

postoperativa 

träffar. Skapar 

ett förtroende 

mellan patient 

och 

sjuksköterska. 

 

 

19  

poäng 

(medel) 

Mitchell, M. 

 

Storbritanni

en 

2009 

Patient anxiety and 

concious surgery. 

Kvalitativ 

Frågeformul

är 

Data samlades in 

från tre olika dag 

kirurgiska enheter 

under en två års 

period. 

Frågeformulär 

enligt likert-skalan. 

 Patienterna var 

18 år och uppåt, 

totalt deltog 214 

personer i 

studien. 

Studien visade 

att det behövdes 

mer  information 

till dem som 

skulle genomgå 

lokalanestesi för 

att lindra oro 

som majoriteten 

av patienterna 

hade. 

 

 

23  

poäng 

(hög) 

Moen, M., 

Bergbom, I. 

& Skott, C. 

 

Sverige 

2006. 

 

 

 

 

 

Patients´ existential 

situation prior to 

colorectal surgery 

Kvalitativ 

Hermeneutis

k 

fenomenolog

isk metod. 

Intervjuguide med 

öppna och 

ostrukturerade 

frågor.. Intervjuerna 

skedde i två steg en 

vecka före 

operationen. 

28 patienter 

deltog, 14män 

och 14 kvinnor 

mellan 20-86 år. 

Studien visade 

att om 

sjuksköterskorna 

uppmanade 

patienterna att 

prata om sin oro, 

så underlättade 

det patienternas 

oro inför 

operation. 

23  

poäng 

(hög) 
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Tabell 3. Fortsättning av sammanställning av utvalda artiklar som ligger till grund för 

resultat delen. 

 
Padmanabh

an, R., 

Hildreth, 

A,J.& Laws, 

D. 

 

Spanien 

2005 

A prospective, 

randomised, 

controlled study 

examing binaural 

beat audio and pre-

operative anxiety in 

patients undergoing 

general anaesthesia 

for day case surgery. 

Kvantitativ 

Kontroll 

studie 

Studien gjordes 

över en 6- 

månaders period. 

En gruppen fick 

lyssna på binaurala 

ljud medan, den 

andra gruppen 

erhöll monoljud och 

den tredje gruppen 

erbjöds läsa en bok 

eller titta påTV.. 

 

 

100 patienter 

deltog både 

kvinnor och 

män. 

Studien visade 

att hos de som 

lyssnade på 

binaurala ljud 

minskades oron 

hos ungefär 

hälften av 

patienterna. 

25  

poäng 

(hög) 

Rosén, S., 

Svensson, 

M. & 

Nilsson, U. 

 

Sverige 

2008 

Calm or not calm: 

The question of 

anxiety in the 

perianesthesia 

patient. 

Kvalitativ 

Fråge-

formulär 

Deltagarna fick 

svara på tre frågor 

angående oro: Om 

patienten kände sig 

orolig, hur 

patienten graderade 

sin oro och hur oron 

kunde beskrivas. 

161 vuxna 

patienter 

Studien visade 

att cirka 50% av 

deltagarna inte 

kände oro p.g.a 

tidigare positiva 

upplevelser av 

operation, 

omhänder-

tagande och god 

information. 

Övriga deltagare 

kände oro för 

anestesin, 

återhämtningen, 

smärta, 

illamående och 

operations-

resultatet även 

negativa 

upplevelser från 

tidigare ingrepp. 

 

 

19  

poäng 

(medel) 

 

 

 

* STAI (Spielbergers state trait anxiety inventory) formulär bestående av två delar som mäter 

oro och ängslan. Första delen mäter oro vid specifik episod, andra delen mäter 

personlighetsmönster präglat av oro och nervositet i en fyra gradig skala. 

 

** VAS- skalan (visual analog scale) graderad från 0-10 för att mäta graden av oro. 

  

*** Likert-skalan mäter attityder med olika sifferskalor. 
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Emotionella omvårdnadsbehov 

 

I artiklarna framkom att det fanns olika sorters emotionella behov inför operation vilka 

delades upp i två rubriker: Rädsla inför operation skapar oro och övergivenhet- en otrygg 

känsla. 

 

Rädsla inför operation skapar oro 

 

Mitchell (2009) och Gilmartin och Wright (2008) kom fram till att majoriteten av de patienter 

som skulle genomgå lokal regional anestesi (bedövning) upplevde olika grad av rädsla. En 

stor del av denna rädsla orsakades av att patienten skulle vara vaken under ingreppet, känna 

något samt se när de skar i kroppen. Rädsla bottnade också i möjligheten att bedövningen 

skulle släppa innan operationen var slutförd. 

 

Tidigare sjukdomar som cancer, depression, psykisk sjukdom och låg självkänsla visade sig 

öka benägenheten för oro inför operation. Kvinnor och rökare visade sig också utveckla en 

större oro inför operation än män och icke rökare enligt Caumo, Schmidt, Schneider, 

Bergmann, Iwamoto, Bandeira et al. (2001). Även känslor som ledsamhet och ilska kunde 

vara uttryck för patienters oro. I flertalet studier framkom att dödsrädsla var vanligt, vilket 

innebar att patienten oroade sig för att inte vakna upp efter genomförd operation eller att inte 

återse sina anhöriga igen (Moen, Bergbom & Skott, 2006; Gilmartin & Wright, 2008; Caumo 

et al. 2001). Många kände sig rädda inför anestesin. Rädslan hade sin grund i ovisshet om 

anestesins verkan avseende illamående, smärta och återhämtning. Patienterna var även oroliga 

för själva operationen och vad den skulle visa. Även negativa upplevelser från tidigare 

operationer påverkade oron inför operationen (Rosèn, Svensson & Nilsson, 2008). 
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Övergivenhet -  en otrygg känsla 

 

Många patienter beskrev hur upprörande ovissheten var att ligga och vänta på sin tur till 

operation, då den utsatta operationstiden passerat. Patienterna kunde också känna sig 

övergivna och bortglömda då sjuksköterskan inte visat dem något intresse på ett tag. En 

patient uttryckte det på följande vis: 

 

As a patient you are at a huge disadvantage when you hear whispers that the 

anaesthetist hasn´t turned up and we were not given direct information by the 

nurses and doctors about the long, unexpected delay. They do not seem to tell 

you whats happening. I felt abandoned ant spent many miserable hours with 

myself and no one expressed concern (Gilmartin & Wright, 2008, s. 2422). 

 

Ovisshet att inte veta hur operationsproceduren genomfördes var ytterligare en orsak till att 

patienten kände sig övergivna enligt Kiyohara, Kayano, Oliveira, Yamamoto, Inagaki, Ogawa 

et al. (2004). 

 

 

Lindrande omvårdnadsmetoder 
 

I artiklarna framkom att det fanns flera lindrande vårdhandlingar som sjuksköterskan kunde 

utföra. Dessa delades upp i följande fem rubriker: Att få ett gott bemötande, att få 

information, att få lyssna på musik, att få se på video eller film och att få smörjas med 

essentiella oljor. 

Att få ett gott bemötande 

 

Moen et al. (2006) har menat att första mötet mellan patient och sjuksköterska är extra viktigt 

för att patienten ska känna förtroende och att bli behandlad som en unik individ. En enkel men 

viktig detalj som att använda patientens förnamn vid tilltal hjälper till att skapa goda 

relationer. Det visade sig att patienten kände sig mindre orolig om sjuksköterskan lyssnade, 

besvarade frågor på ett trovärdigt sätt samt såg till hela individen och respekterade 

hans/hennes tankar. Som en av patienterna uttryckte det:  
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I mean, that to me it´s the most important thing ...it sounds a bit of a clichè, but 

to be seen and heard, that they listen to me, that they hear what I am saying. 

You want people to hear, but it isn`t what they are saying, it´s more what is 

behind the words. It´s important to be seen and listened to. If that happens, you 

feel calm ......and secure! (Moene et al. 2006, s.203). 

 

Om samma sjuksköterska i möjligaste mån vårdar patienten skapas kontinuitet, vilket leder till 

en trygg patient. När sjuksköterskan tar sig tid att lyssna till patienten, upplever sig patienten 

som viktig, inte bara som ett objekt utan som en hel människa. Genom detta skapas ett jag och 

du förhållande, vilket medför ett förtroende till sjuksköterskans vårdhandlingar. Användandet 

av preoperativa samtal som en rutin skapar förutsättningar för sjuksköterskan att se till 

patientens värdighet (Lindwall, Von Post & Bergbom, 2003). Rosén et al. (2008) uttrycker 

också vikten av individuell preoperativ omvårdnad då sjuksköterskan på så vis kan påverka 

patienten till en positiv upplevelse av operationen. 

 

Att få information 

 

Flertalet artikelförfattare, såsom Ghulam, Kessler, Bachmann, Haller och Kessler (2006) ; 

Kiyohara et al. (2004) samt Cooke, Chaboyer, Schluter och Hiratos (2005) ansåg att 

preoperativ information är viktig för förståelse för ingreppet och därmed lugnande för 

patienten. Ghulam et al. (2006) har belyst vad patienten önskar få veta innan operation. 

Patienternas önskemål bestod bland annat i att få reda på varför operationen ska ske, 

operationsteknik, omfattande redogörelse för hur ingreppet går till, vilka risker och 

komplikationer som kunde uppstå och information om postoperativ vård. Studien av Mitchell 

(2009) kom fram till att patienters önskan är att sjuksköterskan ger en noggrann preoperativ 

information om hur ingreppet går till och även om eftervården. Detta skulle göras för att 

skingra missförstånd. Anestesiologen och sjuksköterskan berättar om anestesin, hur länge 

anestesin varar och hur länge patienten är bedövad. 

Ghulham (2006) har visat att kombinationen av skriven och muntlig preoperativ information 

var ett effektivt sätt att förmedla information. Då uppstår lättare en konversation mellan 

läkaren/ sjuksköterskan och patienten kan visa om han/hon förstått eller fått tillräcklig med 

information angående ingreppet.  
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Att få se på video och film 

 

Genom att se en film om den operation som patienten skulle genomgå kunde oro reduceras. 

Detta har visats av Jlala, French, Foxall, Hardman och Bedforth (2010). Det behövdes oftast 

en kort stunds video/film visning. Cirka 15-20 minuter räckte för att patienten skulle få bättre 

förståelse för vad de hade framför sig och hur själva operationen skulle gå till. 

 

Ayral, Gicquere, Duhalde,  Boucheny och Dougados (2002) har också visat i sin studie att 

video information reducerade oro inför operation. En videofilm inspelad av professionella 

media arbetare på cirka 4 minuter visades för patienten. Videofilmens information var inte på 

fackspråk utan på ett språk som gemene man förstod. Den visade hela operationsprocessen, 

från inskrivning på avdelningen till rehabilitering efter operationen och vilka olika former av 

bedövning som kunde användas. Studien visade även att patienterna fick en ökad tolerans för 

själva ingreppet och att se film kunde vara ett mera effektivt sätt att lindra oro än att diskutera 

proceduren med läkaren. 

 

Att få lyssna på musik 

 

Flera studier påvisade att musik har en lugnande effekt på patientens oro inför operation. 

Genom att sjuksköterskan erbjöd patienten att lyssna på egen vald musik så kunde oro 

effektivt lindras (Arslan, Özer & Özyurt, 2007). Även Cooke et al. (2005) har påvisat att egen 

vald musik hade en lugnande effekt på oro inför operation den dagen ingreppet skulle ske. De 

framhöll också att patientens komfort och allmäntillstånd höjdes genom att de lyssnade på 

musik.  

 

I en studie av Hamel (2001) beskrevs också musikens lugnande effekt på patientens oro den 

dagen operation skulle ske. Genom att låta patienterna lyssna på musik påvisades även att 

hjärtfrekvens och blodtryck sjönk hos patienterna. Hamel (2001) ansåg också att musiken var 

ett lätt och billigt alternativ för sjuksköterskan att använda sig av för att minska patientens 

oro. 

 

Padmanabhan, Hildreth och Laws (2005) har genomfört en studie om binaurala ljud, vilket 

kan liknas med att höra med två öron. Det är en teknik som spelar in ljudet som det är i 
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verkligheten. När ljudet når våra öron luras hjärnan till att uppleva det som om vi hörde det 

”live”. Studien av” binaural beat audio” påvisar vikten av att ljuden spelas upp i två hörlurar 

med stereo effekt och inte i högtalare eller som monoljud. Det är också viktigt i vilken hertz 

ljuden administreras ut i hörlurarna. Fel hertz kan medföra ökad oro. Vid 8-13 hertz når 

hjärnan sin avslappnande fas och när detta sker så reduceras oron hos patienten. Enligt studien 

så har binaurala ljud kunnat relateras till minskad användning av lugnande läkemedel. 

 

Att få smörjas med oljor 

 

I en studie som Braden, Reichow, Margo och Halm (2009) genomfört påvisades att oro kunde 

minskas genom att använda oljor. Oljorna skulle gärna innehålla inslag från blommor, frukter, 

rötter, bark och säd. I studien använde de sig av lavendelolja därför att den har lägst risk för 

att framkalla allergi och inga kända kontraindikationer med andra mediciner. Sjuksköterskan 

fuktade en bomullstuss med olja som patienten uppmanades att lukta på, sedan fästes samma 

tuss på övre delen av bröstkorgen på patienten för fortsatt inhalation. Ytterligare en 

bomullstuss dränktes in med olja och fästes över den del på ankeln där pulsen känns för att 

kroppen skulle kunna absorbera oljan. Den kemiska sammansättningen i oljan kunde på så vis 

trigga igång det limbiska system i kroppen där center för känslor, minne och inlärning finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Diskussion 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 
 

Vi fann två huvudgrupper av emotionella upplevelser, rädsla och övergivenhet. Rädslan 

kunde orsakas av en ovisshet om anestesin och dess verkan samt operationen och dess utgång 

(Mitchell, 2009: Gilmartin & Wright, 2008: Rosèn et al. 2008). Patienternas känsla av 

övergivenhet när han/hon fick vänta utan att få någon förklaring på varför av sjuksköterskan 

var ytterligare en orsak till oro (Gilmartin & Wright, 2008). Sjuksköterskan kunde lindra 

dessa emotionella behov genom information: Flertalet artikelförfattare, såsom exempelvis 

Ghulam et al. (2006); Kiyohara et al. (2004) samt Cooke et al. (2005) har visat att preoperativ 

information är viktig för förståelse för ingreppet och därmed lugnande för patienten. Enligt 

Ghulam et al. (2006) behöver patienterna ett gott bemötande, där patienten kände sig säker 

om sjuksköterskan lyssnade, att hon besvarade frågor samt såg till hela individen och 

respekterade patientens tankar (Moen et al. 2006). Arslan et al. (2007) och Cooke et al. (2005) 

har visat att egen vald musik hade en lugnande effekt på oro. En informerande film om 

ingreppet var också ett bra och billigt alternativ att använda sig av för att dämpa oro (Jlala et 

al. 2010; Ayral et al. 2001). Braden et al. (2009) har även visat att essentiella oljor har en 

lindrande effekt på oro samt att det är en enkelt och billig metod för sjuksköterskor att 

använda sig av.  

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vuxna patienters oro och deras 

omvårdnadbehov inför operation och med vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 

kunde använda sig av för att lindra oro. Diskussionen bygger på de fynd som varit mest 

framträdande i resultatet. 

 

Flera artikelförfattare såsom exempelvis Mitchell (2009); Gilmartin och Wright (2008) och 

Rosén et al.(2008) har kommit fram till att olika grader av oro och rädsla inför anestesin 

kunde identifieras. I andra artiklar framkom det betydligt allvarligare oro i form av rädslan av 

att inte vakna igen (Moen et al. 2006; Gilmartin & Wright 2008 och Caumo et al. 2001). 

Rosén et al.(2008) påvisade också att rädslan kunde grunda sig i ovissheten om vad 

operationen kom att visa. Även negativa upplevelser från tidigare operationer påverkade 

graden av oro och rädsla. Då detta var vanliga emotionella upplevelser hos patienterna inför 
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en operation, hoppas vi på bättre förståelse för varför viss aggressivitet kan riktas mot 

personal, då detta sannolikt är ett uttryck för patientens oro och rädsla. Andra kunde uttrycka 

sin oro genom att till exempel drabbas av ökad smärta, hjärtklappning och eller illamående 

(Pritchard 2009). Därför är det viktigt att sjuksköterskan har en god empatisk förmåga så att 

sjuksköterskan ser patientens sårbarhet och kan och vill hjälpa (Kirkevold, 2000). Det 

framkom i Gilmartin och Wright (2008) studie att patienter kände sig övergivna om de inte 

fick information om varför operationen dröjde. Vi har kommit fram till att patienters känslor 

nog inte bara innefattade övergivenhet, utan också att de kunde känna sig personligt kränkta 

av att bli nonchalerade av sjuksköterskan genom bristande uppmärksamhet och information. 

Vi anser att detta kan orsaka patienten ett vårdlidande som sjuksköterskan ska lindra och inte 

skapa. Dessa upplevelser anser vi kan lindras genom att sjuksköterskan är noga med att 

informera patienterna om eventuella förseningar och varför dessa uppstått. Genom detta kan 

också ett tillfälle för patienterna att ställa ytterligare frågor skapas och därigenom kan 

patienterna även få sin oro lindrad. Vi anser oss få stöd i dessa tankar genom Jahren- 

Kristoffersen et al. (2006) då de menade att sjuksköterskan skulle använda sig av åtgärder 

som lindrar lidande och förhindrade att lidande uppstod.  

 

Lindvall et al. (2003) och Moen et al. (2006) har understrukit att första mötet mellan patient 

och sjuksköterska är extra viktigt för att ett förtroende ska skapas och att patienten bemöts 

som en unik individ, vilket kan underlättas genom att sjuksköterskan använder sig av 

patientens förnamn. Vi anser också att detta är enkla men väldigt viktiga omvårdnadsmetoder 

för att lindra patientens oro och skapa ett jag och du förhållande som kan leda till att patienten 

lättare kan öppna sig och visa sin eventuella oro inför operationen. 

 

Lindvall et al. (2003) och Moen et al. (2006) belyste även hur viktigt det var att 

sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på patienten. Detta anser vi är nödvändigt för att skapa ett 

förtroende mellan sjuksköterskan och patienten. När patienten känner förtroende för 

sjuksköterskan blir det lättare för han/ henne att uttrycka sina känslor och behov. Att samma 

sjuksköterska vårdar patienten skapar kontinuitet vilket leder till trygghet (Lindvall et al. 

2003). Därmed får sjuksköterskan bättre förståelse för patienten och kan på ett bra sätt ge den 

omvårdnad som patienten behöver och även fungera som ett språkrör åt denne. Vi anser att 

skriftlig information till patienten innan den planerade operationen är viktigt för att patienten 

skall få en god förståelse för hur ingreppet går till och vilka förberedelser som ska göras. 

Genom Ghulam et al. (2006) studie, där det framkommit vad patienternas önskan om 
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preoperativ skriftlig information bör innehålla bekräftas uppsatsförfattarnas ståndpunkt. Även 

kombinationen av skriftlig och muntlig information är viktig för att patienten ska känna sig 

lugn och få en bra förståelse. Vi anser att den muntliga informationen är en nödvändig 

uppföljning av den skriftliga, då sjuksköterskan kan få en bild av vad patienten förstått av 

informationen och vad som behöver tilläggas eller upprepas. God och tillfredsställande 

preoperativ information minskade oro och rädslor hos de flesta patienter inför det kommande 

ingreppet (Cooke et al. 2005; Ghulam et al. 2006; Kiyohara et al. 2004 & Rosén 2008). 

 

Video eller film i informationssyfte är ett gott alternativ till att hjälpa patienterna med deras 

emotionella behov. Genom att se på video eller film kunde patienten få en bättre förståelse för 

hur ingreppet gick till och vilka anestesi metoder som fanns att tillgå. Det kunde även vara ett 

mera effektivt sätt att lindra oro än att diskutera själva proceduren med läkaren (Ayral et al. 

2001 & Jlala et al. 2010). Däremot ska inte detta ersätta muntlig och skriftlig information 

angående operationen utan ses som ett komplement (Jlala et al. 2010). Då tid är en bristvara 

inom sjukvården anser vi att både musik och video/film är ett bra komplement till den 

traditionella omvårdnaden av patienter inför operation. Båda dessa komplement är billiga och 

enkla tillägg för att lugna patienterna och tillfredställa patienternas behov av information. Då 

upprepad information stärker förståelsen och har en lugnande effekt är detta ett 

tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt, då sjuksköterskans tid kan läggas på den patient 

som har ett större omvårdnadsbehov. 

 

En effektiv och billig omvårdnadsmetod som sjuksköterskan kunde använda sig av för att 

lindra patienternas emotionella behov visade sig vara musik. I studier som Arslan et al. 

(2007), Cooke et al. (2005) och Hamel (2001) genomfört påvisades att egen vald musik hade 

god effekt för att minska preoperativ oro, samma dag som ingreppet skulle ske. Patienternas 

allmäntillstånd och komfort höjdes också genom denna åtgärd (Cooke et al. 2005). Vi anser 

att musik kan användas inom många olika vårdenheter för att minska oro och skapa ökad 

trivsel för patienterna. Vårdenheterna kan vara allt från ambulanstransporter till opererande 

enheter.  Padmanabhan et al. (2005) menar att man skulle kunna använda sig av binaurala ljud 

som ett tillägg i musiken. Vi anser att det behövs förtydligas mera vad binaurala ljud är för att 

vården ska kunna använda sig av detta.  

 

Braden et al. (2009) påvisade att essentiella oljor hade lugnande effekt på oro. Detta 

uppfattades som en enkel och billig omvårdnadsmetod som sjuksköterskan kunde använda sig 
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av. Genom att studien använt sig av patienter som genomgick enklare operationer anser dock 

vi att essentiella oljor kanske inte kan lindra oro inför ett allvarligare ingrepp.  

 

Metoddiskussion 
 

Uppsatsförfattarna har genomfört denna litteraturstudie med syfte att belysa patienternas 

emotionella behov inför operation och hur sjuksköterskan kan lindra dessa. Vi har gjort en 

litteraturstudie där vi systematiskt har sökt och granskat vetenskapliga artiklar inom det valda 

ämnesområdet. Artiklarna söktes via sökmotorn ELIN och i databaserna CINAHL och 

PubMED. Sökorden som användes var anxiety, information, patient och preoperative. Dessa 

användes i olika kombinationer med tillägg av adult, care* och nurs* för att hitta flera 

relevanta artiklar. Artiklarna som användes i resultatet var publicerade mellan 2000-2010, för 

att få del av den senaste forskningen. Artiklarna som vi valde ut skulle svara på vår studies 

syfte samt vara utformade enligt IMRAD formatet, vilket innebär att introduktion, metod, 

resultat och diskussion skulle ingå i varje artikel (Polit & Beck, 2008). Genom att enbart 

artiklar som fanns tillgängliga i fulltext, var kostnadsfria samt skrivna på engelska valdes ut 

kan urvalet blivit begränsat och resultatet ha påverkats. 

 

Uppsatsförfattarna har tillsammans analyserat och poängsatt kvaliteten i de använda 

artiklarna. För att minska risken för felbedömning av poängsättningen har granskningsmallar 

av Forsberg och Wengström (2003) och Willman et al. (2006) använts. De artiklar vi använt 

poängbedömdes som medel eller hög enligt granskningsmallarna. Dock anser 

uppsatsförfattarna att onödigt poängbortfall uppstod då många av våra artiklar inte innehöll 

exklusionskriterierna och därmed försvagades i sin poängsättning. Uppsatsförfattarna anser 

trots detta poängbortfall att artiklarna bör har en högre poäng än vad mallen påvisade då de 

noggrant beskrev inklusionskriterierna på ett utförligt sätt.   

  

Uppsatsförfattarna har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet. 

Artiklarna som valdes ut var övervägande kvantitativa, vilket kan ha medfört att tolkningsfel 

kan ha uppstått på grund av bristande kunskap hos uppsatsförfattarna angående statistik, detta 

kan ha påverkat resultatet. Samtliga artiklar granskades gemensamt av uppsatsförfattarna, 

dessa försökte vi sedan återge så exakt som möjligt utan att innehållet förvanskats eller 

förvrängts, vilket stöds av Polit & Beck (2008).  
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Genom att artiklarna i studien är beskrivna till viss del i resultat tabellen ges en styrka till 

studien anser uppsatsförfattarna, då läsarna enkelt ser varje artikels resultat. Precis som Polit 

och Beck (2008) anser, ges läsaren då en överblick av den forskning som presenterats i 

resultatdelen. 

En svaghet som kan ses i denna litteraturstudie är att vissa artiklar är närmare 10 år gamla, 

vilket uppsatsförfattarna är medvetna om, men vi anser ändå att den tillhör den senast 

publicerade forskningen inom vårt valda ämnesområde. 

 

Uppsatsförfattarna anser att resultatet av denna studie är överförbar till svenska förhållanden, 

då majoriteten av litteraturstudiens artiklar kommer från liknande kulturer som vår kultur här i 

Sverige. Uppsatsförfattarna anser även att dessa omvårdnadsåtgärder som visat sig i studiens 

resultat är lätta och enkla att använda sig av inom den svenska sjukvården där teknologin är 

välutvecklad. 

 

Konklusion 

 

Uppsatsförfattarna har under arbetets gång fått en djupare kunskap om patienters olika 

emotionella omvårdnadsbehov inför operation och hur dessa kan yttra sig. Genom att vi har 

fått ökad kunskap om vilka omvårdnadsbehov som finns, har vi också fått en bredare kunskap 

om vilka omvårdnadsmetoder som kan lindra dessa behov. I resultatet framkom att de 

vanligaste emotionella upplevelser som fanns var övergivenhet och rädsla, vilket kunde bestå 

i att vakna under operationen eller känna något under operationen med mera. Dessa känslor 

kunde lindras genom att sjuksköterskan gav en god information, hade ett gott bemötande, 

erbjöd patienten att lyssna på egen vald musik, se på informations film, samt vid mindre 

operationer använda sig av essentiella oljor. En central del i vården av patienten är att 

sjuksköterskan informerar, finns tillgänglig och kommunicerar samt att kontinuitet skapas i 

möjligaste mån. Av artiklarna framgår att det krävs ett nytänkande och införande av nya 

rutiner inom den preoperativa vården för att tillgodose patienten. Detta kräver dock mera tid 

från sjuksköterskan, men det skulle kunna leda till lägre kostnader, då en välinformerad 

patient är en lugn patient, vilket överlag medför kortare vårdtid och mindre risk för 

postoperativa komplikationer.  
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Projektets kliniska betydelse 
 

Uppsatsförfattarna riktar sig till sjuksköterskor som arbetar med patienter inför en operation. 

Vi hoppas denna studie leder till ett ökat intresse för sjuksköterskor att utveckla den 

preoperativa omvårdnaden. 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Uppsatsförfattarna anser att preoperativ oro behöver lindras med flera omvårdnadsmetoder än 

med de medicinska. Då det finns lite forskat på alternativa metoder anser uppsatsförfattarna 

att ytterligare kvantitativ forskning behöver göras med jämförande grupper för att se effekten 

av till exempel musik, oljor och andra alternativa metoder då uppsatsförfattarna upplever 

dessa områden som mera kostnadseffektiva och inga kända biverkningar finns. 
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Bilaga 1: Granskningsmall för studier   
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2003) 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:           låg medel hög 
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitativa studier   
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2003) 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

 

Maxpoäng: 25  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 


