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SAMMANFATTNING 

 

Postoperativt illamående och kräkning (PONV) utlöses av faktorer förknippade med anestesin 

och det kirurgiska ingreppet. Utöver detta finns vissa patientspecifika och postoperativa 

faktorer som ökar risken för den enskilde att drabbas av PONV. En kombinationsbehandling 

av antiemetika har visat sig vara den medicinskt mest effektiva åtgärden för att förebygga 

PONV. Trots detta drabbas fortfarande en tredjedel av patienterna av PONV i det 

postoperativa skedet.  

 

Syftet var att belysa akupressur och elektrisk stimulering av akupunkturpunkt P6 som 

förebyggande åtgärder av postoperativt illamående och kräkning (PONV) hos vuxna patienter 

som genomgått kirurgi under generell anestesi.  

 

Tillämpad metod var en litteraturöversikt. Efter artikelsökningar i databaserna PubMed, 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health [CINAHL] samt Web of Science, 

inkluderades 15 vetenskapliga originalartiklar i litteraturöversikten. Centrala sökord var 

postoperative nausea and vomiting, nausea and vomiting, acupressure, acupuncture points, 

meridians, electric stimulation therapy och electrotherapy. Artiklarna analyserades enligt 

integrativ analysmetod. Två teman identifierades: Förebyggande effekt av elektrisk 

stimulering för incidensen och svårighetsgraden av PONV samt förebyggande effekt av 

akupressur för incidensen och svårighetsgraden av PONV. 

Resultatet visade att elektrisk stimulering av P6 var effektivt för att förebygga framförallt 

PON i den tidiga postoperativa fasen. Elektrisk stimulering var även effektivt för att 

förebygga och minska risken för både PON och POV hos patienter med hög risk för PONV. 

Resultatet visade vidare att akupressur med akupressurband var mindre effektivt än elektrisk 

stimulering för att förebygga PONV.       

 

Slutsatsen var att elektrisk stimulering tycks vara mer effektivt än akupressur för att 

förebygga framförallt PON i den tidiga postoperativa fasen. Vidare tycks elektrisk stimulering 

vara en mer effektiv åtgärd för att förebygga PONV hos patienter med hög risk för PONV 

jämfört med patienter som har låg risk att drabbas. 

 

Nyckelord: Postoperativt illamående och kräkning, akupressur, elektrisk stimulering, 

perioperativ vård, perioperativ omvårdnad.   
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ABSTRACT 
 

Postoperative nausea and vomiting (PONV) is provoked by factors associated with anesthesia 

and surgery. In addition, there are certain patient related and postoperative factors that 

increase the risk for the individual to be affected by PONV. A combination of antiemetics has 

proven to be the most effective medical treatment to prevent PONV. Despite of this one third 

of patients are affected by PONV postoperatively.  

The aim was to highlight acupressure and electrical stimulation of acupuncture point P6 as 

measures to prevent postoperative nausea and vomiting (PONV) in adult patients who 

underwent surgery with general anesthesia.  

 

The method used was a literature review. The databases of PubMed, Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health [CINAHL] and Web of Science were searched for published 

studies and 15 original articles were included. Key search terms were postoperative nausea 

and vomiting, nausea and vomiting, acupressure, acupuncture points, meridians, electric 

stimulation therapy and electrotherapy. The articles were analyzed using an integrative 

analytic method. Two themes were identified: Preventive effect of electrical stimulation on 

the incidence and severity of PONV and preventive effect of acupressure on the incidence and 

severity of PONV. 

 

The result showed that electrical stimulation of P6 was above all effective to prevent PON in 

the early postoperative period. Electrical stimulation was also effective to prevent and 

decrease the risk for PON and POV in patients with high risk of PONV. The results showed 

that acupressure with acupressure bands was less effective in preventing PONV than electrical 

stimulation.  

 

The conclusion was that electrical stimulation seems to be more effective than acupressure to 

prevent PON, especially in the early postoperative period. Further, electrical stimulation 

seems to be a more effective measure to prevent PONV in patients with high risk for PONV 

compared to patients with low risk.   

 

Keywords: Postoperative nausea and vomiting, acupressure, electrical stimulation therapy, 

perioperative care, perioperative nursing care.     
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INLEDNING 
 

Postoperativt illamående och kräkning (Postoperative Nausea and Vomiting, PONV) är en av 

de vanligaste komplikationerna efter anestesi och kirurgi. PONV är förknippat med obehag 

och lidande för den enskilde patienten, ökade vårdkostnader i form av personal, material och 

läkemedel samt förlängda vårdtider. Trots förebyggande läkemedelsbehandling drabbas 

fortfarande en tredjedel av patienterna av PONV i det postoperativa skedet.  

BAKGRUND   

 

Kirurgi - ett globalt perspektiv 
 

Möjligheten att utföra kirurgiska ingrepp och omvårdnad efter kirurgi är en nödvändighet för 

ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem. Allteftersom att traumatiska skador, cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar ökar globalt, växer behovet av att kunna utföra kirurgiska ingrepp. 

Kirurgi är ofta den enda möjligheten att minska risken för fysiska funktionshinder samt död 

relaterat till vissa sjukdomstillstånd (World Health Organization, u. å). Uppskattningsvis 

utfördes nära 313 miljoner operationer globalt 2012 (Weiser et al., 2016). Inom den svenska 

slutenvården utfördes över 800 000 operationer 2015 (Socialstyrelsen, u.å. a) och över två 

miljoner operationer inom den dagkirurgiska verksamheten samma år (Socialstyrelsen, u.å. b).   

Utöver att vara en livräddande åtgärd, är kirurgiska ingrepp även förenade med omfattande 

patientskador när den kirurgiska vården inte tillhandahålls på ett patientsäkert sätt. Upp till 

fem procent av alla patienter som genomgår större kirurgi dör relaterat till ingreppet och 25 

procent av alla som genomgår kirurgi drabbas av komplikationer i efterförloppet (World 

Health Organization, u. å.). Enligt World Health Organization (u. å.) går minst hälften av alla 

negativa händelser orsakade av kirurgi att undvika genom förebyggande arbete.  

Generell anestesi 
 

Generell anestesi består av komponenterna medvetslöshet, hämning av smärtreflexer 

(analgesi) och muskelrelaxation. Generell anestesi kan uppnås genom administrering av 

enbart ett eller flera inhalationsmedel, så kallad inhalationsanestesi, eller med enbart 

intravenösa anestesimedel, så kallad total intravenös anestesi (TIVA). Generell anestesi kan 

även uppnås genom administrering av både intravenösa och inhalerade anestesimedel, så 

kallad balanserad anestesi (Bodelsson, 2011; Næss & Strand, 2013). Valet av anestesimedel 

görs utifrån en helhetsbedömning av patientens tillstånd samt utifrån det kirurgiska ingreppets 

omfattning och karaktär (Valeberg, 2013b).    

Generell anestesi medför att patienten försätts i medvetslöshet med upphörd egenandning och 

betydande kardiovaskulär påverkan som följd (Valeberg, 2013b). Generell anestesi kräver en 

noggrann klinisk och teknisk övervakning av patientens respiration, cirkulation, njurfunktion 

och medvetandegrad som omfattar hela det perioperativa vårdförloppet. Anestesi kan orsaka 

allvarliga organskador och mindre allvarliga komplikationer som till exempel PONV 

(Bodelsson, 2011).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiser%20TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26966331
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Fysiologin bakom illamående och kräkning 
 

Inom det autonoma nervsystemet är det de parasympatiska afferenta nervtrådarna som, när de 

stimuleras via mekano- och/eller kemoreceptorer, förmedlar impulser från inre vävnader och 

organ till det centrala nervsystemet där upplevelsen av illamående skapas och kräkreflexen 

kan aktiveras (Hægerstam, 2011).   

Kemoreceptor-triggerzonen (KRTZ) är en ansamling nervceller i area postrema, ett område 

beläget i förlängda märgen, under lillhjärnan. Till skillnad från merparten av det centrala 

nervsystemet är inte area postrema skyddat av blod- hjärnbarriären. Nervcellerna i area 

postrema tar således emot kemiska stimuli från blodcirkulationen och cerebrospinalvätskan 

som kan orsaka illamående och aktivera kräkningsmekanismer. Exempel på sådana stimuli är 

läkemedel och toxiner. På cellytan av nervcellerna i area postrema finns receptorer för 

dopamin och serotonin. Kemiskt inducerat illamående och kräkning kan därför behandlas med 

läkemedel som hämmar stimuleringen av dopamin- och serotoninreceptorer i area postrema 

(Hægerstam, 2011).    

Kräkcentrum utgörs av ett nätverk nervceller belägna i förlängda märgen. Kräkcentrum tar 

emot och aktiveras av impulser från svalget (mekanisk påverkan), mag-tarmkanalen 

(uttänjning och påverkan av toxiner), hjärnbarken och limbiska systemet (ökning av det 

intrakraniella trycket, yrsel, synintryck, smak, lukt, förväntningar och tankar) samt 

balansorganet (rörelser). Kräkcentrum aktiveras också när KRTZ utsätts för toxiskt stimuli. I 

kräkcentrum koordineras den nervaktivitet som har potential att orsaka illamående med nerver 

och muskler involverade i kräkreflexen. (Hægerstam, 2011).  

Stadler, Bardiau, Seidel, Albert och Boogaerts (2003) fann i sin studie ett starkt samband 

mellan illamående och kräkning men de fann även att illamående kan förekomma utan 

kräkning liksom att kräkning kan förekomma utan illamående. Detta beror på delvis olika 

upphovsmekanismer bakom tillstånden (Stadler et al., 2003). 

Riskfaktorer  
 

Den fullständiga etiologin bakom PONV är idag inte känd, men det finns kunskap om ett 

antal predisponerande riskfaktorer. Flera riskbedömningssystem har utarbetats genom åren, 

där bland annat ett förenklat riskbedömningssystem enligt Apfel, Läärä, Koivuranta, Greim 

och Roewer (1999) visats vara effektivt för att bedöma enskilde patienters risk för PONV 

(Apfel et al., 1999; Apfel, Kranke, Eberhart, Roos & Roewer, 2002; Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012; Valeberg, 2013a).  

De fyra riskfaktorerna enligt Apfel et al. (1999) är att vara kvinna, att vara icke rökare, att ha 

tidigare erfarenhet av rörelsesjuka eller PONV samt postoperativa opioider. Patienter med 

ingen eller en av dessa riskfaktorer har låg risk att drabbas av PONV (tio respektive 21 

procents risk), patienter med två riskfaktorer har måttlig risk att drabbas (39 procents risk) och 

patienter med tre till fyra riskfaktorer har hög risk att drabbas (61 respektive 79 procents risk) 

(Apfel et al., 1999; Pierre, Corno, Benais, & Apfel, 2004, refererat i Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012; Valeberg, 2013a).  

Kirurgiska riskfaktorer 

Till de kirurgiska ingrepp som ökar risken för PONV hör framförallt operationer i områdena 

för ögon, öron, munhåla och svalg liksom gynekologiska operationer och bröstoperationer 

som utförs på kvinnor. Även laparoskopisk kirurgi ökar risken för PONV liksom operationer i 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stadler%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12502978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bardiau%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12502978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bardiau%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12502978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12502978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boogaerts%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12502978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierre%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15064260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierre%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15064260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benais%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15064260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apfel%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15064260
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mag-tarmkanalen i vissa fall (Hægerstam, 2011; Oddby-Muhrbeck, 2002, refererat i Oddby-

Muhrbeck & Lagerkranser, 2012; Watcha & White, 1992, refererat i Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012). Under det kirurgiska ingreppet frisätts olika toxiner och substanser som 

når KTRZ via cirkulationen. Även kranialnerver med direkt anslutning till kräkcentrum 

stimuleras vilket ökar risken för PONV. Till exempel kan tänjning och kontraktion av 

tarmväggen under det kirurgiska ingreppet, samt intubation, orsaka illamående när 

mekanoreceptorer i tarmväggen respektive svalget stimuleras. (Valeberg, 2013a; Hægerstam, 

2011). Risken för postoperativt illamående (Postoperative Nausea, PON) ökar ju längre det 

kirurgiska ingreppet varar, sannolikt som ett resultat av att anestesimedel med emetogen 

effekt ackumuleras (Kokinsky, 2013).  

Anestesiologiska riskfaktorer 

Av anestesimedlen är det främst opioiderna som har emetogen effekt. Den emetogena 

effekten orsakas av stimulering av opioidreceptorer i area postrema, förlängd 

ventrikeltömning relaterat till nedsatt motilitet i gastro- intestinalkanalen samt påverkan på 

vestibulära centra som kan orsaka rörelsesjuka, till exempel vid transport eller lyft av 

patienten (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2012). Opioider utgör vidare en riskfaktor för 

PONV under hela det perioperativa vårdförloppet då de ges som premedicinering, 

intraoperativ analgesi och postoperativ smärtlindring (Bodelsson, 2011; Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012). Roberts, Bekker, Carlsen, Moffatt, Slattery och McClure (2005) fann i 

sin studie ett starkt dosrelaterat samband mellan opioider och postoperativ kräkning 

(Postoperative Vomiting, POV) för patienter som genomgått kirurgi under generell anestesi 

utan profylaktisk behandling för PONV. 

Bland anestesigaserna är det framförallt lustgas som antas ha emetiska egenskaper genom att 

diffundera till och expandera tarmen. Lustgas kan även påverka det vestibulära systemet 

genom att inverka på trycket i mellanörat, vilket också kan orsaka PONV (Oddby-Muhrbeck 

& Lagerkranser, 2012; Valeberg, 2013a).  

Muskelrelaxantia utgör i sig inte en riskfaktor för PONV, däremot ökar risken vid reversering 

av muskelblockaden med höga doser neostigmin (Bodelsson, 2011; Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012).   

 

Postoperativa riskfaktorer 

Till de postoperativa riskfaktorerna för PONV hör både smärta i sig och behandling med 

opioider (Apfel et al, 1999; Ganter et al., 2014). I vissa fall väljer patienter att avsluta 

pågående smärtbehandling med opioider i förtid på grund av dess emetogena effekt (Kim, 

Roh, Shin, In & Song, 2014; Tramer & Walder, 1999, refererat i Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012). PONV kan även uppkomma som ett resultat av otillräcklig 

vätskebehandling eller tidigt peroralt intag av till exempel dryck (Kokinsky, 2013; Valeberg, 

2013a).    

 

Konsekvenser av PONV 

 

Tillsammans med smärta utgör PONV det största problemområdet för patienter i det 

postoperativa skedet och cirka en tredjedel av patienterna drabbas (Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012). Utöver detta är PONV en oönskad komplikation efter kirurgi och 

anestesi som anses vara viktig att undvika av både patienter och vårdpersonal (Gan, Sloan, de 

L Dear, El-Moalem & Lubarsky, 2001; Marcio, Weinger, Truong & Lee, 1999). I en studie av 

Macario, Weinger, Carney och Kim (1999) uppskattade patienterna i det preoperativa skedet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25529914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25529914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25529914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shin%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25529914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shin%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25529914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25529914
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att POV var den minst önskvärda komplikationen efter kirurgi och anestesi, jämfört med 

smärta som uppskattades vara den tredje minst önskvärda komplikationen. PONV riskerar att 

öka obehaget för drabbade patienter samt att försämra den postoperativa livskvaliteten (Kreis, 

2006; Parra-Sanchez et al., 2012).   

Förutom att leda till obehag och lidande för den enskilde patienten, riskerar PONV även att 

förlänga vårdtiden för drabbade patienter, öka behovet av resurser samt öka vårdkostnaderna. 

I en enkätstudie av Brattwall, Warrén Stomberg och Jacobsson (2012) var PON den tredje 

vanligaste orsaken till oplanerad inläggning för dagkirurgiska patienter, motsvarande över 25 

procent av de oplanerade inläggningarna. Även Çaparlar (2017) bekräftar i sin studie att 

PONV är en av de främsta faktorerna som hindrar det dagkirurgiska flödet. Studier visar även 

att vårdtiderna för patienter som drabbas av PONV är längre jämfört med patienter som inte 

drabbas av PONV (Ganter et al., 2014; Habib, Chen, Taguchi, Hu & Gan, 2006; Parra-

Sanchez et al., 2012). Utöver detta är PONV också förenat med ökade vårdkostnader samt 

ökat patientrelaterat arbete utfört av sjuksköterskor (Parra-Sanchez et al., 2012).    

PONV kan även orsaka postoperativa komplikationer i form av gastro-pulmonell aspiration, 

elektrolytrubbningar, nedsatt sårläkningsförmåga, hematombildning samt esofagusruptur 

(Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2012). Utöver detta kan PONV också leda till ökad 

belastning på sårytor med risk för smärta och blödning som följd (Valberg, 2013a). Trots 

risken för fysiska komplikationer av PONV är de ovanliga. PONV uppfattas dock ofta som 

psykologiskt påfrestande och fysiskt utmattande för den som drabbas samt kan leda till ångest 

och oro inför anestesi och operation i framtiden (Bodelsson, 2011).    

 

Evidensbaserad vård 

 

Hälso- och sjukvården ska enligt lag uppfylla kraven på en god och kvalitativ vård [HSL] 

(SFS, 1982:763). Socialstyrelsen (2009) har definierat sex områden vilka är viktiga för 

uppfyllandet av en god och kvalitativ vård. Enligt dessa områden ska hälso- och sjukvården 

bland annat baseras på kunskap och vara ändamålsenlig, vilket inkluderar evidensbaserad 

vård (Socialstyrelsen, 2009; Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Evidensbaserad omvårdnad innebär både en process och ett förhållningssätt. Processen 

innebär att sjuksköterskan, inom ramen för organisatoriska och ekonomiska förutsättningar, 

utför omvårdnadsinsatser utifrån vetenskaplig evidens och kunskaper om den enskilde 

patientens behov och upplevelser (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Förhållningssättet innebär en vilja att basera vården på bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

är evidensbaserad vård avgörande för att sjukvården ska kunna bedriva en kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård.   

Sjusköterskors erfarenheter av att förebygga och lindra PONV 

I en studie av Börjeson, Arweström, Baker och Berterö (2010) intervjuades sjuksköterskor om 

sina erfarenheter av att lindra PONV hos nyopererade patienter. Förutom farmakologisk 

behandling eftersträvade sjuksköterskorna att lindra PONV genom att öka patientens känsla 

av trygghet och kontroll. Sjuksköterskorna informerade, var tillgängliga, lyssnade in 

patientens behov och skapade en lugn miljö runt patienten. Alla sjuksköterskor utgick från sin 

personliga kompetens och kliniska blick för att lindra PONV hos postoperativa patienter 

(Börjeson et al., 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parra-Sanchez%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22223185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Habib%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16846542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16846542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taguchi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16846542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20XH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16846542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gan%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16846542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parra-Sanchez%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22223185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parra-Sanchez%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22223185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parra-Sanchez%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22223185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%B6rjeson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20920014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arwestr%C3%B6m%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20920014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20920014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berter%C3%B6%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20920014
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Den perioperativa vårdkontexten 
 

I den svenska kontexten utgörs det perioperativa vårdförloppet av en sammanhållen 

organisation som omfattar en noggrann preoperativ bedömning, anestesi, kirurgi, postoperativ 

vård och intensivvård. Inom denna organisation, tillsammans med ambulanssjukvården och 

akutmottagningarna, handläggs bland annat akut sjuka och skadade patienter (Åkeson, 2016).     

Den perioperativa vårdkontexten kan mer specifikt delas in i den preoperativa, intraoperativa 

och postoperativa fasen. När beslut om operation har fattats genomförs undersökningar och 

förberedelser inför operation under den preoperativa fasen. Denna fas varierar i tid beroende 

på om en akut operation behöver utföras eller om patienten väntar på en i förväg planerad 

operation. Under den intraoperativa fasen befinner sig patienten på operation innefattande 

anestesi och kirurgi (Lindwall, 2008). Den postoperativa fasen börjar när operationen är 

avslutad och patienten förflyttas till en postoperativ avdelning. Den postoperativa fasen 

innefattar även rehabilitering efter operationen (Bodelsson, 2011; Lindwall, 2008).   

På den postoperativa avdelningen observeras patienten noggrant av specialutbildad personal. 

Det är under denna fas patienten vaknar upp ordentligt efter anestesin och smärta samt andra 

obehag, till exempel PONV, kan drabba patienten. (Bodelsson, 2011). Som nyopererad har 

patienten ett stort behov av både medicinska insatser och specifik omvårdnad som 

sjuksköterskan inom den postoperativa vårdkontexten ansvarar för att utföra. Centralt för 

sjuksköterskan inom denna vårdkontext är därför att ha kunskap om patientens specifika 

omvårdnadsbehov (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, 2015).  

Akutsjuksköterskans omvårdnadsansvar 
 

Inom ramen för den evidensbaserade vården ingår att akutsjuksköterskan har kunskap och 

färdigheter att leda och utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap, 

implementera forskningsresultat i det dagliga arbetet samt undervisa andra verksamheter inom 

sitt specialistområde. Akutsjuksköterskan ska vidare ha kunskap och färdigheter för att 

systematiskt ta fram och vidareutveckla metoder och rutiner som leder till god 

omvårdnadskvalitet baserad på evidensbaserad kunskap, klinisk erfarenhet samt patientens 

önskemål och behov. Akutsjuksköterskan ska vidare medverka till att resurserna inom 

kontexten för akutsjukvården utnyttjas på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Farmakologisk behandling av PONV 

 

Inget enskilt antiemetiskt preparat har visats vara mer effektivt än andra antiemetiska preparat 

för att förebygga och/eller behandla PONV(Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2012). Det har 

däremot visat sig vara effektivt när olika preparat, som binder till olika receptorer, ges i 

kombination. Det anses dock varken vara medicinskt försvarbart eller kostnadsmässigt 

effektivt att ge alla patienter en profylaktisk kombinationsbehandling. Anledningen till detta 

är de potentiella läkemedelsbiverkningarna samt att en kombinationsbehandling inte har 

samma effekt för patienter med låg respektive hög risk att drabbas av PONV (Oddby-

Muhrbeck & Lagerkranser, 2012; White, O'Hara, Roberson, Wender & Candiotti, 2008). I en 

större studie av Apfel et al. (2004) reducerade en kombinationsbehandling av tre antiemetiska 

preparat risken att drabbas av PONV framförallt hos patienter med hög risk att drabbas. För 

att kunna optimera den profylaktiska behandlingen anses det därför angeläget att på förhand 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18633023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O'Hara%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18633023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O'Hara%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18633023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wender%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18633023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wender%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18633023
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kunna förutse vem som har låg respektive hög risk att drabbas av PONV (Oddby-Muhrbeck & 

Lagerkranser, 2012; Murphy, Hooper, Sullivan, Clifford & Apfel, 2006). 

För effektiv behandling av redan etablerad PONV rekommenderas ett antiemetikum med 

annan verkningsmekanism än det som är givet som profylax (Chatterjee, Rudra & Sengupta, 

2011). 

Icke farmakologisk behandling av PONV - akupressur och elektrisk stimulering 

 

Inom den traditionella kinesiska medicinen (Traditional Chinese Medicine, TCM) anses 

sjukdom och ohälsa orsakas av obalans av Qi, den energi som alla fenomen av rörelse och 

förändring utgörs av. Tillsammans med blod anses Qi cirkulera i kanaler som kallas 

meridianer. Meridianerna anses vidare stå i förbindelse med kroppens inre organ samt huden. 

Akupunkturpunkterna ligger utmed meridianerna och kan liknas vid sjöar av Qi och blod. Det 

är genom akupunkturpunkterna som Qi och blod kan påverkas i meridianerna och således 

återställa balans i kroppen (Carlsson & Anckers, 2014).  

 

Inom den västerländska medicinen finns ingen motsvarighet till meridianerna, men de utgör 

ett användbart system för identifiering av akupunkturpunkternas lokalisation. 

Världshälsoorganisationen har standardiserat numreringen av akupunkturpunkterna och 

namnen på meridianerna. Akupunkturpunkt P6, även kallad bland annat Neiguan, är den sjätte 

punkten på den meridian som kallas Pericardium. Akupunkturpunkterna lokaliseras utifrån 

anatomiska markörer, vanligtvis genom palpation. Utöver palpation används den kinesiska 

måttenheten cun för att hitta rätt lokalisation för en punkt. Cun är en proportionell måttenhet 

som är individuell för alla människor. P6 är lokaliserad två cun ovan handledsvecket mellan 

senorna till m. palmaris longus och m. flexor carpi radialis (Carlsson & Anckers, 2014).    

Inom TCM är akupunkturpunkt P6 en av flera punkter som används för behandling av 

illamående. Inom den västerländska medicinen är det framförallt akupunkturpunkt P6 som 

studerats som behandlingsalternativ för illamående (Weiss, 2006). 

Akupressur   

Akupressur är en form av icke invasiv stimulering av akupunkturpunkter som har tillämpats 

inom TCM i flera tusen år. Vid akupressur stimuleras akupunkturpunkterna genom tryck, till 

exempel via akupressurband (Valeberg, 2013a; Weiss, 2006). Inom den svenska hälso- och 

sjukvården tillämpas akupressur framförallt för behandling av olika smärttillstånd, men 

akupressur tillämpas även vid olika typer av illamående, bland annat illamående som 

uppkommer postoperativt. Det anses dock oklart om akupressur är en effektiv 

behandlingsmetod för att behandla PON (Bjerneroth Lindström, 2012).  

  

Inom den västerländska medicinen har effekterna av akupressur visats bero på aktivering av 

nervtrådar i huden och musklerna som frisätter impulser till ryggmärgen och vidare till 

hjärnan. I denna process frigörs transmittorsubstanser samt endorfiner. Även oxytocin, som 

har en lugnande effekt frigörs, troligtvis som en effekt av beröring i samband med akupressur. 

Allvarliga komplikationer efter behandling med akupressur är ovanliga (Bjerneroth 

Lindström, 2012).  

Elektrisk stimulering 

I studierna som ingår i den här litteraturöversikten finns sex metoder av elektrisk stimulering 

beskrivna. Alla metoderna innebär att P6 stimuleras genom att elektroder fästs på huden över 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17169747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hooper%20VD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17169747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sullivan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17169747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sullivan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17169747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apfel%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17169747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chatterjee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22110499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rudra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22110499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sengupta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22110499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sengupta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22110499
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P6. De olika stimuleringsmetoderna är transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), elektrisk 

stimulering av akupunkturpunkter (transcutaneous electrical acustimulation, TEAS) samt 

DBS-stimulering (Double-Burst Stimulation), ST-stimulering (Single Twitch), tetanisk 

stimulering och TOF-stimulering (Train-Of-Four). De fyra sistnämnda stimuleringsmetoderna 

används normalt intraoperativt för att utvärdera effekten av muskelrelaxantia. De olika 

stimuleringsmetoderna skiljer sig åt avseende antal impulser, frekvens och strömstyrka 

(Bodelsson, 2011; Narkosguiden, u. å.). Studier har visat att elektrisk stimulering är en säker 

metod med få biverkningar (Chan, Johnson, Sun, Doble & Jenkins, 2009; Zhao et al., 2015).       

Problemformulering 

 

Postoperativt illamående och kräkning (PONV) är en oönskad komplikation efter generell 

anestesi och kirurgi, som anses vara viktig att undvika av både patienter och vårdpersonal. 

PONV kan leda till obehag och lidande för den enskilde patienten, en rad medicinska 

komplikationer, förlängda vårdtider samt ökade vårdkostnader. En kombinationsbehandling 

av antiemetika har visat sig vara den medicinskt mest effektiva åtgärden för att förebygga 

PONV. Trots detta drabbas fortfarande en tredjedel av patienterna av PONV i det 

postoperativa skedet. Utifrån detta föreligger det ett behov av att belysa om icke 

farmakologiska metoder, som akupressur och elektrisk stimulering, kan förebygga PONV.  

SYFTE 

 

Syftet var att belysa akupressur och elektrisk stimulering av akupunkturpunkt P6 som 

förebyggande åtgärder av postoperativt illamående och kräkning (PONV) hos vuxna patienter 

som genomgått kirurgi under generell anestesi.   

METOD 

 

Design 
 

Vald metod var en litteraturöversikt med integrativ analysmetod enligt Friberg (2012) samt 

Whittemore och Knalf (2005). En litteraturöversikt möjliggjorde att på ett strukturerat sätt 

kritiskt granska och sammanfatta forskning inom valt ämnesområde samt att identifiera behov 

av ytterligare forskning (Polit & Beck, 2012). Den integrativa analysmetoden erbjöd vidare ett 

strukturerat sätt att utföra analys och syntetisering av inkluderade artiklars resultat 

(Whittemore & Knalf, 2005).  

Urval 
 

För att avgränsa sökningarna till att omfatta artiklar som stämde överrens med 

litteraturöversiktens syfte skapades inklusions- och exklusionskriterier (Friberg, 2012). Valda 

inklusionskriterier var originalartiklar publicerade från 2006 till 2016, skrivna på svenska 

eller engelska samt godkända av en etisk kommitté i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer. Vidare inklusionskriterier var vuxna studiedeltagare från 18 år som genomgått 

kirurgi under generell anestesi samt fått akupressur eller elektrisk stimulering av 

akupunkturpunkt P6 som åtgärd för att förebygga PONV. Exklusionskriterier var akupressur 

eller elektrisk stimulering av andra eller fler akupunkturpunkter än P6.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19590481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19590481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19590481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doble%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19590481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jenkins%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19590481
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Datainsamling 

 

Vetenskapliga artiklar söktes i de tre databaserna PubMed, Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health [CINAHL] samt Web of Science. För att strukturera sökningarna och finna 

relevanta artiklar genomfördes sökningarna utifrån Medical Subject Headings (MeSH-termer) 

i PubMed och CINAHL-headings i CINAHL. I Web of Science tillämpades fritextsökning 

(Polit & Beck, 2012). Databassökningarna redovisas i Tabell 1.  

Sökorden som användes identifierades utifrån litteraturöversiktens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2015) samt diskuterades med en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskolas 

bibliotek för att inte missa relevanta sökord. Centrala sökord som identifierades var 

postoperativt illamående och kräkning (postoperative nausea and vomiting), illamående och 

kräkning (nausea and vomiting), akupressur (acupressure), elektroterapi (electric stimulation 

therapy/ electrotherapy), perioperativ period (perioperative period) och perioperativt 

omhändertagande (perioperative care). För att bredda sökningarna identifierades även 

sökorden akupunkturpunkter (acupuncture points) och meridianer (meridians). I Web of 

Science användes samma sökord som i PubMed och CINAHL med tillägg av 

akupunkturpunktsstimulering (acustimulation), transkutan elektrisk nervstimulering 

(transcutaneous electrical nerve stimulation/ TENS), neiguan (neiguan), P6 (P6) och PC6 

(PC6). I PubMed och CINAHL begränsades eller breddades sökningarna genom att använda 

de booleska operatorerna AND respektive OR. I Web of Science tillämpades trunkering för 

att omfatta olika former av ett begrepp (Forsberg & Wengström, 2015). En kombination av 

sökorden genomfördes till dess att mättnad ansågs ha uppnåtts, det vill säga att sökningarna 

inte genererade några fler relevanta artiklar (Polit & Beck, 2012).   

För varje sökning lästes alla titlar. För de titlar som motsvarade litteraturöversiktens syfte, 

granskades artiklarnas sammanfattning (abstract). På liknande sätt granskades hela artikeln 

om sammanfattningen stämde överrens med litteraturöversiktens syfte. De artiklar som ansågs 

relevanta men som inte fanns publicerade i fulltext söktes via Google Scholar eller beställdes 

via Sophiahemmet Högskolas bibliotek för granskning. Sammanlagt 15 vetenskapliga 

originalartiklar valdes slutligen ut för att ingå i litteraturöversikten; 14 randomiserade 

kontrollerade studier och en kvasi-experimentell studie. För att inte missa någon relevant 

artikel utfördes även en manuell sökning utifrån valda artiklars referenslistor, i enlighet med 

Forsberg och Wengströms (2015) rekommendationer. Den manuella sökningen genererade 

inga fler artikelfynd.  
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Tabell 1. Databassökning.  

Databas 

Datum 

Sökord  Antal träffar Lästa abstrakt   Inkluderade  

artiklar (dubbletter) 

PubMed  
MeSH-termer 

170214 

 
 

 

 

Postoperative Nausea and Vomiting AND 
(Acupressure OR Acupuncture Points OR 

Meridians OR Electric Stimulation 

Therapy) 
 

Begränsningar: 2006/01/01-2016/12/31, 

English/Swedish 

69 31 11 (11) 

PubMed  
MeSH-termer 

170214 

Postoperative Nausea and Vomiting AND 
(Acupressure OR Acupuncture Points OR 

Meridians OR Electric Stimulation 
Therapy) AND (Perioperative Period OR 

Perioperative Care)  

 

Begränsningar: 2006/01/01-2016/12/31, 

English/Swedish 

5 2 0 

PubMed   

MeSH-termer 
170214 

 

Postoperative Nausea and Vomiting AND 

(Acupressure OR Acupuncture Points OR 
Meridians OR Electric Stimulation 

Therapy) AND Postoperative Nausea and 

Vomiting AND (Nursing OR Nursing 
Care) 

 

Begränsningar: 2006/01/01-2016/12/31, 
English/Swedish 

1 0 0 (0) 

 

CINAHL  

CINAHL-headings 
170214 

(Nausea and Vomiting OR Nausea OR 

Vomiting) AND (Acupressure OR 
Acupuncture Points OR Meridians OR 

Electrotherapy) 

 
Begränsningar: 2006/01/01-2016/12/31; 

Peer Reviewed; Research Article; 

English/Swedish 

64 16 0 (7) 

CINAHL 
CINAHL-headings 

170214 
 

 

Nausea and Vomiting AND (Acupressure 
OR Acupuncture Points OR Meridians OR 

Electrotherapy) AND (Perioperative Care 
OR Perioperative Nursing OR Nursing 

Care)   

 
Begränsningar: 2006/01/01-2016/12/31, 

Peer Reviewed, Research Article, 

English/Swedish 

2 0  0 (0) 

CINAHL 
CINAHL-headings 

170329 

Nausea and Vomiting AND (Acupressure 
OR Acupuncture Points OR Meridians OR 

Electrotherapy) AND Postoperative 

Complications 
 

Begränsningar: 2006/01/01-2016/12/31, 

Peer Reviewed, Research Article, 
English/Swedish 

42 0 0 (3) 

Web of Science 

Fritextsökning 

170218 

(“postoperative nausea and vomiting” OR 

“postoperative vomit*” OR “postoperative 

nausea” OR PONV) AND (acupressure 

OR “acupuncture point*” OR acupoint* 

OR acustimulation OR “transcutaneous 
electrical nerve stimulation” OR TENS 

OR electrotherap* OR “electric 

stimulation therap*” OR neiguan OR P6 
OR PC6 OR meridians) AND 

(perioperative OR preoperative OR 

intraoperative OR postoperative) 
 

Begränsningar: 2006-2016, Article, 

English.  

81 32 4 (11) 

Totalt 

 

 264 81 15 
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Dataanalys 

 

Initialt kvalitetsgranskades alla inkluderade artiklar enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och William, Stoltz och Bathsevani (2011) (Bilaga 1). I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) omfattade kvalitetsgranskningen artiklarnas syfte och frågeställningar, 

design, urval, mätinstrument, analys samt tolkningar.   

I den här litteraturöversikten tillämpades en integrativ dataanalys i enlighet med Friberg 

(2012) samt Whittemore och Knalf (2005) eftersom att den integrativa dataanalysen 

möjliggjorde analys av studier med olika studiedesign. Den integrativa dataanalysen erbjöd 

vidare ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt att organisera, kategorisera och 

sammanställa insamlad data utifrån fyra steg som presenteras nedan (Whittemore & Knalf, 

2005).  

Data reduction (reduktion): Datareduktion innebar en initial indelning av materialet efter 

studiedesign. I den här litteraturöversikten ingick 14 randomiserade kontrollerade studier och 

en kvasi-experimentell studie.    

Data display (översikt): Alla artiklar lästes igenom flera gånger för att få en förståelse för 

helheten. Artiklarna sammanställdes i artikelmatriser presenterade i Bilaga 2. Därefter 

granskades artiklarna utifrån likheter och skillnader i metod och resultat. Likheterna och 

skillnaderna kategoriserades utifrån metod (akupressur eller elektrisk stimulering, 

unilateral/bilateral applicering samt applicering på dominant respektive icke dominant övre 

extremitet), tid för applicering (preoperativ, intraoperativ eller postoperativ) samt resultat 

(illamående och kräkning, endast illamående, endast kräkning i tidig och/eller sen 

postoperativ fas). 

Data comparison (jämförelse): Kategorierna jämfördes avseende likheter och skillnader och 

sammanställdes slutligen under två övergripande teman; Förebyggande effekt av elektrisk 

stimulering för incidensen och svårighetsgraden av PONV samt förebyggande effekt av 

akupressur för incidensen och svårighetsgraden av PONV. 

 

Conclusion drawing and verification (slutsats och verifikation): Resultatet sammanfattades 

och presenterades i löpande text samt ingick som en del av slutsatsen i den här 

litteraturöversikten.   

Forskningsetiska övervägande 

 

Med anledning av att forskare genom tiderna bedrivit oetisk forskning har det med tiden 

utvecklats etiska koder för att skydda studiedeltagare och garantera dem deras rättigheter. För 

att försäkra ett forskningsetiskt förhållningssätt bör en planerad studie granskas och 

godkännas av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2012).  

Vid genomförandet av den här litteraturöversikten har etiska överväganden beaktats avseende 

urval av artiklar samt presentation av resultatet, som rekommenderas av Forsberg och 

Wengström (2015). Litteraturöversikten har baserats på studier som genomgått etikprövning 

och blivit godkända att utföras. Vidare har alla inkluderade artiklars resultat, som av 
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författaren ansetts svara mot litteraturöversiktens syfte, redovisats (Forsberg & Wengström, 

2015). Inga resultat har medvetet uteslutits av anledningen att de avvikit från andra artiklars 

resultat, eller utifrån författarens egna åsikter om resultatet. Vidare har inga data eller resultat 

medvetet plagierats, fabricerats eller på annat sätt manipulerats, i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer.  

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån två identifierade huvudteman; Förebyggande effekt av elektrisk 

stimulering för incidensen och svårighetsgraden av PONV samt förebyggande effekt av 

akupressur för incidensen och svårighetsgraden av PONV. Den tidiga postoperativa fasen 

beräknades från noll till sex timmar postoperativt och den sena postoperativa fasen 

beräknades från sex timmar postoperativt och framåt. 

Förebyggande effekt av elektrisk stimulering för incidensen och svårighetsgraden av 

PONV 

 

Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för incidensen av PONV 

Fem studier fann att elektrisk stimulering av P6 minskade incidensen av PON under den 

tidiga postoperativa fasen (Arnberger, Stadelmann, Alischer, Ponert, Melber & Greif, 2007; 

Frey, Funk, Löhlein & Peters, 2009a; Kim, Kim, Lee, Shim & Yoon, 2011; Xu et al., 2012; 

Yeoh, Tang, Abdul Manap, Wan Mat, Said, Che Hassan & Abdul Rahman, 2016). Endast en 

av studierna, Yeoh et al. (2016), fann att elektrisk stimulering även minskade incidensen av 

PON i den sena postoperativa fasen. Ytterligare en av studierna, Kim et al. (2011), fann att 

elektrisk stimulering också hade förebyggande effekt för incidensen av POV i den tidiga 

postoperativa fasen. Utöver detta visade ingen av studierna att elektrisk stimulering hade 

effekt för PON i den sena postoperativa fasen, eller POV under den tidiga eller sena 

postoperativa fasen (Tabell 2). Emellertid fann Frey et al. (2009b) en lägre incidens av PONV 

i både den tidiga och sena postoperativa fasen. Även Carr et al. (2015) fann en lägre incidens 

av PONV i den tidiga postoperativa fasen.    

Till skillnad från övriga studier kunde Wang, Yu, Du, Xu, Jiang och Gao (2010) inte påvisa 

någon förebyggande effekt av elektrisk stimulering för incidensen av varken PON eller POV 

under tidig eller sen postoperativ fas (Tabell 2).       

Flera studier fann en reducerad kumulativ incidens av PON, mätt över respektive studies hela 

observationsperiod (Arnberger et al., 2007; Kim et al., 2011; Wang et al., 2010; Xu et al., 

2012; Yang et al., 2015; Yeoh et al., 2016). Av dessa fann tre studier även en reducerad 

kumulativ incidens av POV (Kim et al., 2011; Wang et al., 2010; Xu et al., 2012) (Tabell 2).   

Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering utifrån antal riskfaktorer för PONV 

undersöktes i tre studier (Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b; Yeoh et al., 2016). Samtliga 

dessa studier påvisade att elektrisk stimulering hade förebyggande effekt avseende POV hos 

patienter med hög risk att drabbas av PONV. I Frey et al. (2009a) minskade incidensen av 

både PON och POV hos denna patientkategori i den tidiga postoperativa fasen, men inte i den 

sena. I Frey et al. (2009b) reducerades risken för PON och POV i både den tidiga och sena 

postoperativa fasen och i Yeoh et al. (2016) minskade incidensen av enbart POV för patienter 

med tre riskfaktorer för PONV (Tabell 3 och 4).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stadelmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alischer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ponert%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greif%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Funk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19681777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Funk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19681777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19681777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shim%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoon%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27513234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdul%20Manap%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27513234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdul%20Manap%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27513234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Said%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27513234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Che%20Hassan%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27513234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Che%20Hassan%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27513234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
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Tabell 2. Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för incidensen av PON/POV/PONV under tidig 

respektive sen postoperativ fas.  
 PONV Kumulativ incidens 

Studie Appliceringstid/ typ 

av stimulering 

Tidig 

PON 

Sen 

PON 

Tidig 

POV 

Sen 

POV 

Tidig Sen PON POV PONV 

Arnberger 

et al. 

(2007 

Intraoperativ/ ST-

stimulering (TENS) 

+ - - -   +   

Carr et al. 

(2015) 

Intraoperativ/ ST-

stimulering (TENS) 

- - - - +  - - - 

Ertas et al. 

(2015) 

Preoperativ/ TENS Se tabell 5.        

Frey et al. 

(2009a) 

Före respektive 

efter induktion/ 

TENS 

+ - - -      

Frey et al. 

(2009b) 

Före respektive 

efter induktion/ 

TENS 

    + +    

Kim et al. 

(2011) 

Intraoperativ/ 

tetanusstimulering 

+ - + -   + +  

Wang et 

al. (2010) 

Preoperativ/ TEAS - - - -   + +  

Xu et al. 

(2012) 

Preoperativ/ TEAS + - - -   + +  

Yang et 

al. (2015) 

Preoperativ/ TEAS       +   

Yeoh et 

al. (2016) 

Postoperativ/ TENS + +     +   

Påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: + 

Ingen påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: - 

Om + eller – inte är angetts saknas data avseende aktuell rubrik  

 

Tabell 3. Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för incidensen och risken för PON/POV utifrån 

antal riskfaktorer för PONV.   

      Både tidig och sen fas 

  Tidig PON Sen PON Tidig POV Sen POV Reducerad 

risk PON 

Reducerad 

risk POV 

  Antal 

riskfaktorer 

Antal 

riskfaktorer 

Antal 

riskfaktorer 

Antal 

riskfaktorer 

Antal 

riskfaktorer 

Antal 

riskfaktorer 

Studie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Frey et al. 

(2009a) 

- - + + - - - - - - + + - - - -         

Frey et al. 

(2009b) 

                - - + + - - - + 

Påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: + 

Ingen påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: - 

Om + eller – inte är angetts saknas data avseende vald rubrik 

 

Tabell 4. Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för incidensen av PON/POV under hela den 

postoperativa perioden, utifrån riskfaktorer för PONV. 

  PON POV 

  Antal riskfaktorer Antal riskfaktorer 

Studie 1 2 3 4 1 2 3 4 

Yeoh et al. (2016)  - - -  - + - 

Påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: + 

Ingen påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: - 

Om + eller – inte är angetts saknas data avseende aktuell rubrik 
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Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för svårighetsgraden av PONV 

Carr et al. (2015) undersökte den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för 

svårighetsgraden av PON men kunde inte påvisa någon effekt. Ertas et al. (2015) fann 

emellertid att elektrisk stimulering minskade svårighetsgraden av PON i den tidiga 

postoperativa fasen, men inte i den sena (Tabell 5). Ertas et al. (2015) fann vidare att elektrisk 

stimulering minskade svårighetsgraden av PONV i både den tidiga och sen postoperativa 

fasen (Tabell 6). Ertas et al. (2015) fann även att svårighetsgraden av PON i den tidiga 

postoperativa fasen minskade för patienter med hög risk att drabbas av PONV (Tabell 5). 

Även svårighetsgraden av PONV minskade för samma patientkategori i både den tidiga och 

sena postoperativa fasen (Tabell 6).   

 
 

Tabell 5. Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för svårighetsgraden av PON/POV under 

tidig respektive sen postoperativ fas, samt utifrån riskfaktorer för PONV.  

    Tidig PON Sen PON Tidig POV Sen POV 

Studie Tidig 

PON 

Sen 

PON 

Tidig 

POV 

Sen 

POV 

Antal riskfaktorer Antal riskfaktorer 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Carr et 

al. 

(2015) 

- -                   

Ertas et 

al. 

(2015) 

+ - - - - - + +             

Påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: + 

Ingen påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: - 

Om + eller – inte är angetts saknas data avseende vald rubrik 

 

 

Tabell 6. Den förebyggande effekten av elektrisk stimulering för svårighetsgraden av PONV under tidig 

respektive sen postoperativ fas, samt utifrån riskfaktorer för PONV.  

 Tidig PONV Sen PONV 

Antal riskfaktorer Antal riskfaktorer 

Studie Tidig 

PONV 

Sen 

PONV 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ertas et 

al. 

(2015) 

+ + - - + + - - + + 

Påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: + 

Ingen påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: - 

Om + eller – inte är angetts saknas data avseende vald rubrik 
 

 

Förebyggande effekt av akupressur för incidensen och svårighetsgraden av PONV 

   

Den förebyggande effekten av akupressur för incidensen av PONV 

I fyra studier utvärderades effekten av olika typer av akupressurband för incidensen av PONV 

(Majholm & Møller, 2011; Nilsson, Karlsson, Lindgren, Bergenheim, Koskinen & Nilsson, 

2015; Turgut, Ozalp, Dikmen, Savli, Tuncel & Kadiogullari, 2007; White et al., 2012). Ingen 

av dessa studier påvisade någon förebyggande effekt av akupressur för incidensen av PON 

eller POV under den tidiga eller sena postoperativa fasen, inte heller för patienter med hög 

risk för PONV. Turgut et al. (2007) fann dock en minskad kumulativ incidens av både PON 

och POV för hela observationstiden. Även White et al. (2012) fann en minskad kumulativ 

incidens av POV, men inte av PON, noll till 24 timmar samt noll till 72 timmar postoperativt 

(Tabell 7).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergenheim%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergenheim%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozalp%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16895618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dikmen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16895618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dikmen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16895618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuncel%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16895618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadiogullari%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16895618
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Tabell 7. Den förebyggande effekten av akupressur för incidensen av PON/POV under tidig respektive sen 

postoperativ fas, samt utifrån riskfaktorer för PONV.  

      Kumulativ 

incidens 

PON POV 

Studie  Appliceringstid/ 

typ av 

akupressurband 

Tidig 

PON 

Sen 

PON 

Tidig 

POV 

Sen 

POV 

PON POV Antal riskfaktorer 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kwon 

et al. 

(2016) 

 Preoperativ/ 

Ospecificerat 

akupressurband 

Se tabell 7.            

Majholm 

et al. 

(2011) 

Före induktion/ 

Vital-Band 

- - - - - -         

Niljsson et 

al. (2015) 

Postoperativ/ 

Sea-Band 

- - - - - - - - - - - - - - 

Turgut et 

al. (2007) 

Preoperativ/ 

Sea-Band 

    + +         

White et 

al. (2012)  

Preoperativ/ 

Pressure Right 

     +         

Påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: + 

Ingen påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: - 

Om + eller – inte är angetts saknas data avseende vald rubrik 

Den förebyggande effekten av akupressur för svårighetsgraden av PONV 

Kwon et al. (2016) fann att akupressur minskade svårighetsgraden av PON precis vid 

uppvaknandet efter anestesin, men inte under resterande postoperativ period. Nilsson et al. 

(2015) fann ingen förebyggande effekt av akupressur avseende svårighetsgraden av PON i 

den tidiga eller sena postoperativa fasen. Nilsson et al. (2015) fann inte heller några skillnader 

i svårighetsgraden av PON utifrån riskfaktorer för PONV. I likhet med dessa resultat fann inte 

heller Turgut et al. (2007) någon signifikant effekt av akupressur för svårighetsgraden av 

PON eller POV under den sammanlagda observationsperioden (Tabell 8).    

Tabell 8. Den förebyggande effekten av akupressur för svårighetsgraden av PON/POV under tidig respektive 

sen postoperativ fas.  

 Svårighetsgrad Svårighetsgrad 

Studie Tidig PON 

 

Sen PON Tidig POV Sen POV 

Kwon et al.  

(2016) 

+ - - -  

Nilsson et al. 

(2015) 

- 

 

- 

 

- - 

Turgut et al. 

(2007) 

- 

 

- 

 

- - 

Påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: + 

Ingen påvisad förebyggande effekt av elektrisk stimulering: - 

Om + eller – inte är angetts saknas data avseende vald rubrik 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Design 

Som metod bedömdes en litteraturöversikt vara mest lämpad för att besvara studiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Forsberg och Wengström (2015) samt Friberg (2012) 

är det skillnad på systematiska litteraturstudier och litteraturöversikter. Den systematiska 

litteraturstudien syftar till att identifiera alla relevanta forskningsstudier inom valt område, 

både publicerade och icke publicerade. Utifrån den systematiska litteraturstudien kan en 

metaanalys utföras, som kräver särskilda kunskaper avseende metod och utförandet av 

statistiska beräkningar. Den systematiska litteraturstudien karaktäriseras av hög vetenskaplig 

kvalitet och starkt bevisvärde för klinisk implementering av forskningsresultat. En 

litteraturöversikt är mindre omfattande och ingående än en systematisk litteraturstudie och 

bidrar istället med en översikt över valt område utifrån en begränsad mängd forskningsstudier, 

vilket påverkar litteraturöversiktens tillförlitlighet. Relaterat till den begränsade tiden för 

utförandet av det självständiga arbetet, samt författarens bristande kunskaper i utförandet av 

systematiska litteraturstudier, utfördes en litteraturöversikt.  

Urval 

Initialt planerades en litteraturöversikt för att belysa sjuksköterskors förebyggande och 

lindrande omvårdnadsåtgärder avseende PONV för vuxna patienter i det postoperativa skedet. 

Forskningsunderlaget inom valt område var dessvärre alltför begränsat. I sökningarna 

avseende sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder framträdde emellertid akupressur som 

förebyggande åtgärd av PONV. Den stora mängden artiklar föranledde en avgränsning av 

materialet till att endast omfatta artiklar där effekten av akupunkturpunkt P6 studerats. Inom 

den västerländska medicinen är det framförallt P6 som har studerats som förebyggande åtgärd 

avseende PONV (Weiss, 2006). Denna avgränsning blev emellertid alltför snäv och 

genererade för få artiklar. Eftersom att viss litteratur beskrev elektrisk stimulering av 

akupunkturpunkter som en form av akupressur (Valeberg, 2013a), togs beslutet att även 

inkludera artiklar där elektrisk stimulering av P6 studerats. Ytterligare avgränsning tillfördes 

då endast artiklar där studiedeltagarna fått generell anestesi inkluderades. Generell anestesi är 

den anestesiform som predisponerar för PONV i högre grad jämfört med andra anestesiformer 

(Valeberg, 2013a).   

Forsberg och Wengström (2015) rekommenderar att enbart studier publicerade de senaste fem 

åren ska inkluderas i en litteraturöversikt. Detta genererade dessvärre inte tillräckligt många 

artiklar. Således bestämdes att artiklar publicerade de senaste 10 åren skulle inkluderades.  

Datainsamling 

För att litteraturöversiktens relevans ska kunna bedömas objektivt är det viktigt med en 

noggrann redovisning av sökord och informationskällor (Friberg, 2012). Sökorden som 

användes identifierades utifrån litteraturöversiktens syfte. För att strukturera 

databassökningarna och finna relevanta artiklar, rekommenderar Forsberg och Wengström 

(2015) att sökningarna utgår från de databasspecifika ämnesorden. I PubMed identifierades 

således lämpliga MeSH-termer och för sökningarna i CINAHL identifierades lämpliga 

CINAHL-headings. I Web of Science fanns det inga ämnesordlistor, utan manuell sökning 

tillämpades. PubMed, CINAHL och Web of Science valdes utifrån att de tillhandahåller ett 

stort utbud av tidskriftsartiklar avseende medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2015; Sophiahemmets Högskola, u. å.).  
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I PubMed identifierades de centrala MeSH-termerna postoperativt illamående och kräkning 

(Postoperative Nausea and Vomiting), akupressur (Acupressure), akupunkturpunkter 

(Acupuncture Points) och elektrisk stimuleringsterapi (Electric Stimulation Therapy). Även 

ämnesordet meridianer (Meridians) identifierades som begrepp för att ringa in ämnet 

ordentligt. När sökorden omvårdnad (Nursing Care/ Nursing) eller perioperativ omvårdnad 

(Perioperative Nursing) kombinerades med övriga sökord begränsades träfflistan. Detta var 

också resultatet när prevention (prevention and control) användes som underordnad term 

(subheading) till övriga sökord (redovisas inte i tabellform).   

I CINAHL fanns inte postoperativt illamående och kräkning (PONV) som databasspecifikt 

ämnesord. I stället tillämpades ämnesordet illamående och kräkning (Nausea and Vomiting). 

Detta resulterade i mindre specifika träffar där flera artiklar berörde akupressur som 

förebyggande åtgärd av graviditetsillamående eller kemoterapiinducerat illamående. För att 

sökningarna skulle generera artiklar som specifikt avsåg postoperativt illamående och 

kräkning (PONV), kombinerades ämnesordet illamående och kräkning med perioperativt 

omhändertagande (Perioperative Care) och perioperativ omvårdnad (Perioperative Nursing). 

Tillförandet av dessa ämnesord begränsade emellertid träfflistan avsevärt (redovisat i Tabell 

1). Ett ämnesord som initialt missades var postoperativa komplikationer (Postoperative 

Complications) som skulle kunna ha specificerat illamående och kräkning till att avse 

postoperativt illamående och kräkning (PONV). Denna sökning gav dessvärre inga fler 

artikelfynd (redovisat i Tabell 1).   

I Web of Science gjordes endast en sökning innehållande samma sökord som i PubMed och 

CINAHL samt ytterligare sökord som inte återfanns som MeSH-termer eller CINAHL-

headings. I sökningen tillämpades även trunkering samt den booelska operatorn OR, för att 

bredda sökningen och inte missa relevanta artiklar. I Web of Science återfanns alla relevanta 

artiklar från sökningarna i PubMed och CINAHL samt ytterligare fyra artiklar. Materialet 

upplevdes därefter ha uppnått mättnad och ämnesområdet ansågs vara väl genomsökt.    

Slutligen granskades inkluderade artiklars referenslistor för att inte missa några relevanta 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2015). Detta genererade dock inte några fler artikelfynd. De 

artiklar som inte publicerades i fulltext i databaserna beställdes via Sophiahemmets högskola 

eller erhölls i fulltext med handledarens hjälp.  

Dataanalys 

Utifrån syftet att öka litteraturöversiktens totala kvalitet och tillförlitlighet, bedömdes varje 

enskild artikels kvalitet utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering av kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och William, Stoltz och Bathsevani (2011) (Bilaga 1). Denna 

bedömningsmall upplevdes emellertid vara otillräckligt detaljerad för att på ett systematiskt 

sätt kunna kvalitetsgranska valda artiklar. Därför kompletterades Sophiahemmets 

bedömningsmall med en mer detaljerad checklista för kvantitativa randomiserade 

kontrollerade studier samt en checklista för kvantitativa kvasi-experimentella studier som 

återfanns i Forsberg och Wengström (2015). Varje artikel granskades således utifrån dess 

syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys samt tolkning. Studiernas 

kvalitet graderades därefter som hög (I), måttlig (II), låg (III) samt mycket låg (IIII). Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) bör artiklar med låg kvalitet exkluderas för att inte påverka 

litteraturöversiktens kvalitet. För övrigt avsågs endast randomiserade kontrollerade studier att 

inkluderas då de har högt bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2015). En randomiserad 

kontrollerad studie exkluderades dock på grund av mycket låg kvalitet och ersattes av en 

kvasi-experimentell studie av hög kvalitet. Ytterligare en artikel av låg kvalitet ingick i 
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litteraturöversikten. Utan denna artikel hade litteraturöversikten inte nått Sophiahemmets krav 

på att minst 15 artiklar skulle ingå. För analys av de inkluderade artiklarna tillämpades ett 

integrativt förhållningssätt enligt Friberg (2012) och Whittemore och Knalf (2005) vilket 

erbjöd analys på ett strukturerat sätt.   

Reliabilitet 

Studierna använde sig av delvis olika definitioner av PON, POV och PONV vilket försvårade 

jämförelsen mellan studiernas resultat. Studierna skiljde sig även åt avseende vem som 

samlade in data om incidens och svårighetsgrad av PONV. I Maljholm et al. (2011) ansvarade 

till exempel avdelningssjuksköterskorna för datainsamlingen utan tillgång till standardiserade 

frågor, vilket kan ha ökat risken för systematiska fel i datainsamlingen. Studierna skiljde sig 

även delvis åt avseende vilka tider som användes för datainsamling. Flertalet studier valde att 

samla in data vid två, sex, 12 och 24 timmar postoperativt med motiveringen att dessa tider 

rekommenderas i litteraturen för datainsamling avseende PONV. I studierna av Carr et al. 

(2015), Majholm et al. (2011) och White et al. (2012) var framförallt tiderna för utvärderingen 

av PONV i den tidiga postoperativa fasen otydligt beskrivna. Eftersom att den förebyggande 

effekten av akupressur och elektrisk stimulering främst påvisades i den tidiga postoperativa 

fasen skulle relevant data kunna ha missats på detta sätt. Sammanfattningsvis fanns vissa 

brister avseende reliabiliteten i inkluderade studier vilket har inneburit att resultatet av den här 

litteraturöversikten måste tolkas med försiktighet.  

Validitet 

För att stärka sannolikheten att effekten av en intervention verkligen beror på själva 

interventionen är randomisering den främsta urvalsmetoden. Randomiserat urval minimerar 

risken för systematiska fel och ökar därmed sannolikheten för att interventionsgrupp och 

kontrollgrupp är jämförbara avseende attribut som skulle kunna påverka effekten av 

interventionen (Polit & Beck, 2012). Samtliga inkluderade studier, förutom Kwon et al., 

(2016) tillämpade randomiserat urval och en majoritet av studierna (12/15) påvisade genom 

statistiska tester att inga signifikanta skillnader förelåg mellan respektive interventions- och 

kontrollgrupper. En majoritet av studierna (12/15) baserade vidare urvalsstorleken utifrån 

beräknad power. Sammantaget stärker detta tillförlitligheten av studiernas resultat och därmed 

litteraturöversiktens interna validitet. Däremot redovisade inga studier tillfredsställande 

bortfallsanalyser vilket skulle kunna utgöra en svaghet för den interna validiteten (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

I nio av 15 studier var studiedeltagarna enbart kvinnor medan i resterande sex studier var 

studiedeltagarna kvinnor och män blandat. Detta innebär en sannolik överrepresentation av 

kvinnor i jämförelse med män. I de studier där enbart kvinnor inkluderats var majoriteten av 

operationerna som utfördes gynekologiska operationer. Skillnader i kön och typ av kirurgiska 

ingrepp påverkar litteraturöversiktens externa validitet och innebär svårigheter att generalisera 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2015).  

Inkluderade studier var utförda i Europa, Asien och USA. Att olika världsdelar representerats 

skulle kunna innebära en stärkt extern validitet. Alla världsdelar fanns dock inte 

representerade vilket skulle kunna utgöra en svaghet för den externa validiteten.       
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Resultatdiskussion 
 

Resultatet visade att elektrisk stimulering av P6 var effektivt för att förebygga framförallt 

PON i den tidiga postoperativa fasen. Därutöver tydde resultatet på att elektrisk stimulering 

av P6 var effektivt för att minska incidensen av, och risken för, både PON och POV hos 

patienter med hög risk för PONV jämfört med patienter som hade låg eller måttlig risk för 

PONV (Arnberger et al., 2007; Ertas et al., 2015; Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b; Xu et 

al., 2012; Yeoh et al., 2016). Resultatet visade vidare att akupressur med akupressurband var 

mindre effektivt än elektrisk stimulering för att förebygga PONV (Kwon et al., 2016; 

Majholm et al., 2011; Nilsson et al., 2015; White et al., 2012).  

Kompetensen och möjligheten att utföra kirurgiska ingrepp är en förutsättning för att kunna 

bedriva en fungerande hälso- och sjukvård (World Health Organization, 2016). 

Uppskattningsvis utfördes nära 313 miljoner operationer globalt 2012 (Weiser et al., 2016). 

Detta innebär att komplikationer efter kirurgi och anestesi är aktuellt för miljontals människor 

årligen. Studier har visat att PONV riskerar att förlänga vårdtiderna, öka sjukvårdens 

kostnader samt öka sjukvårdens behov av resurser. Trots profylaktisk antiemetisk behandling 

drabbas idag fortfarande en tredjedel av alla patienter av PONV efter att ha fått generell 

anestesi. Den medicinska profylaktiska behandlingen har alltså inte fullgod effekt. Ur dessa 

perspektiv är elektrisk stimulering en kostnadseffektiv metod för sjukvården att tillämpa i den 

förebyggande behandlingen av PONV. Elektrisk stimulering för att förebygga PONV skulle 

även vara lätt att införa, då det är en välkänd och användarvänlig metod som vårdpersonal 

redan idag använder för att till exempel behandla olika smärttillstånd. Elektrisk stimulering 

ingår även som ett specifikt arbetsmoment för anestesisjuksköterskan i den perioperativa 

vårdkontexten då den används för att utvärdera effekten av muskelrelaxantia under operation. 

I till exempel studien av Kim et al. (2011) minskade incidensen av PONV då 

tetanusstimulering användes för att både stimulera P6 och utvärdera effekten av 

muskelrelaxantia under operation.   

För att uppfylla de lagstadgade kraven på en kvalitativ hälso- och sjukvård behöver hälso- och 

sjukvården vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Detta innebär bland annat att 

sjuksköterskan ska utföra sitt omvårdnadsarbete utifrån vetenskaplig evidens samt kunskap 

om den enskilde patientens behov och önskemål. Det är ont om forskning som visar vilka 

metoder sjuksköterskor använder sig av för att förebygga och/eller lindra PONV. Författarens 

personliga intryck är att det främst är sjuksköterskor inom den postoperativa vårdkontexten 

som aktivt försöker förebygga och/eller lindra PONV, eftersom att det är i det postoperativa 

skedet som PONV drabbar patienterna. I studien av Börjeson et al. (2010) framkom att 

sjuksköterskor inom den postoperativa vårdkontexten bedrev omvårdnad för att förebygga 

och lindra PONV utifrån den enskilda sjuksköterskans kompetens och kliniska blick, vilket 

inte fullt ut motsvarar kraven för evidensbaserad vård. Utifrån denna kontext är elektrisk 

stimulering en metod som, i enlighet med kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor, 

skulle kunna studeras närmare och vidareutvecklas inom den perioperativa vårdkontexten för 

att öka omvårdnadskvaliteten i enlighet med riktlinjerna för evidensbaserad vård. Det är 

vidare en metod som, också i enlighet med kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor, 

skulle kunna bidra till ett kostnadseffektivt och fördelaktigt utnyttjande av sjukvårdens 

resurser. Som tidigare nämnts är elektrisk stimulering en redan tillgänglig metod inom hälso- 

och sjukvården som tillämpas av sjuksköterskor för att behandla olika typer av smärta.  

Avseende akupressur med akupressurband är även det en redan tillgänglig metod som 

används av sjuksköterskor för att behandla olika typer av illamående. Författarens intryck är 

att akupressur mot illamående, i den perioperativa vårdkontexten, främst används för att 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiser%20TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26966331
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behandla redan manifest illamående i den postoperativa fasen. I studien av Nilsson et al. 

(2015) påvisades dock ingen effekt av postoperativ akupressur för incidensen av PONV. 

Förutom Kwon et al. (2016) där akupressur minskade svårighetsgraden av PON precis vid 

uppvaknandet efter anestesi, påvisade ingen av studierna någon effekt av akupressur för 

incidensen av PONV (Majholm et al., 2011; Nilsson et al., 2015; Turgut et al., 2007).  

Gemensamt för alla studier som ingick i den här litteraturöversikten var att tiden för 

applicering av akupressur eller elektrisk stimulering ansågs vara avgörande för dess effekt 

avseende PONV. Utifrån en evidensbaserad hälso- och sjukvård kan det därför anses vara 

viktigt att vårdpersonal känner till när dessa metoder är effektiva och när de inte är det. 

Förutom i studierna av Kwon et al. (2016) och White et al. (2012) observerades bieffekter av 

akupressur i form av rodnad, svullnad, ömhet och parestesier (Majholm et al., 2011; Nilsson 

et al., 2015; Turgut et al., 2007). Utifrån perspektivet att patienten riskerar att enbart uppleva 

bieffekter och inga fördelar av akupressur, skulle det kunna argumenteras att det inte är etiskt 

försvarbart att tillämpa akupressur utan evidensbaserad kunskap om lämplig tid för 

applicering, lämplig duaration av åtgärden eller lämpligt akupressurband. Observerade 

bieffekter av elektrisk stimulering var färre jämfört med bieffekter av akupressurband. Endast 

i studien av Yeoh et al. (2016) observerades bieffekter av mild karaktär i form av rodnad, 

svullnad och kliande hud. I tre studier där elektrisk stimulering utvärderades redovisades inte 

om bieffekter observerats (Carr et al., 2015; Frey et al., 2009a; Frey et al., 2009b). 

I likhet med att studier visat att PONV riskerar att öka kostnaderna för sjukvården, har studier 

även visat att PONV skapar obehag och lidande för drabbade patienter samt att både patienter 

och vårdpersonal anser att PONV är en viktig komplikation att förebygga. Ur ett 

patientperspektiv är resultatet således intressant då det erbjuder ytterligare en metod att 

tillämpa i det förebyggande arbetet avseende PONV. Resultatet är även intressant då det 

visade att elektrisk stimulering var särskilt effektivt för att förebygga PONV hos patienter 

med hög risk för PONV jämfört med patienter som hade låg risk att drabbas. Resultatet visade 

även att elektrisk stimulering var effektivt för att minska incidensen av både PON och POV 

hos patienter med hög risk för PONV jämfört med framförallt PON hos patienter med lägre 

risk för PONV.  

Enligt den medicinska rekommendationen är en profylaktisk kombinationsbehandling av 

antiemetika särskilt gynnsam för just patienter med hög risk för PONV. Detta skulle kunna 

innebära att patienter med hög risk i högre utsträckning än patienter med låg risk utsätts för 

risken att drabbas av potentiella läkemedelsbiverkningar eller eventuella läkemedelsallergier. 

Utöver detta skulle det också kunna innebära att redan etablerad PONV hos patienter med hög 

risk för PONV blir svårare att behandla eftersom att det inte anses ha någon effekt att 

behandla redan etablerad PONV med samma läkemedel som är givna som profylax. Utifrån 

dessa perspektiv riskerar patienter med hög risk för PONV att vara mer utsatta för PONV 

utifrån flera synvinklar jämfört med patienter som har låg risk att drabbas. Elektrisk 

stimulering skulle utifrån detta resonemang vara en särskilt gynnsam metod för de som är 

mest utsatta för och drabbade av PONV. 

Elektrisk stimulering skulle även kunna vara ett intressant alternativ utifrån att det är förenat 

med inga eller få och lindriga biverkningar. I USA är till exempel droperidol, som är ett av de 

vanligaste antiemetiska läkemedlen, försatt med varningstext då det kan ge arytmi som 

biverkan (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2012). I Sverige rekommenderas EKG-

övervakning och närhet till livsuppehållande utrustning vid administrering av droperidol till 

patienter med riskfaktorer för hjärtarytmi (Dridol 
®
, 2016). För dessa patienter, samt för 

patienter med läkemedelsallergi, skulle därför elektrisk stimulering kunna vara en lämplig 
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profylaktisk behandling avseende PONV. Trots att elektrisk stimulering i flera studier 

minskade risken för, och incidensen av PONV, minskade emellertid inte alltid behovet av 

postoperativ antiemetika i jämförelse med respektive kontrollgrupp (Arnberger et al., 2007; 

Frey et al., 2009a; Kim et al., 2011; Wang et al., 2010; Xu et al., 2012; Yang et al., 2015; 

Yeoh et al., 2016). I slutändan skulle alltså effekten av elektrisk stimulering inte 

nödvändigtvis innebära en mindre mängd läkemedel, eller minskad risk för 

läkemedelsbiverkningar, för patienter med hög risk för PONV. En förklaring skulle kunna 

vara att elektrisk stimulering främst hade effekt i den tidiga postoperativa fasen men inte i den 

sena postoperativa fasen. Ingen av studierna, förutom Arnberger et al. (2007), redovisade 

behovet av antiemetika under respektive postoperativ fas, utan endast för hela studieperioden.  

Färre studier visade en förebyggande effekt av akupressur eller elektrisk stimulering för 

incidensen av POV jämfört med PON. Flertalet studier resonerade kring detta faktum i sina 

respektive diskussioner. Anledningen skulle kunna vara att POV är mindre vanligt 

förekommande än PON och att studiepopulationerna var för små för att upptäcka effekter 

avseende POV. Utöver detta visade färre studier en förebyggande effekt av akupressur eller 

elektrisk stimulering i den sena postoperativa fasen jämfört med den tidiga postoperativa 

fasen. I sina diskussioner uppmärksammade flertalet artikelförfattare detta och konstaterade 

att andra studier funnit liknande resultat. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att 

incidensen av PONV var lägre i den sena postoperativa fasen, på grund av ett naturligt 

förlopp, och att för få studiedeltagare drabbades av PONV för att kunna påvisa effekter av 

akupressur eller elektrisk stimulering. Flera artikelförfattare diskuterade även akupressur eller 

elektrisk stimulering utifrån applicering på patientens dominanta respektive icke dominanta 

övre extremitet. Flertalet studier tillämpade applicering över P6 på patientens dominanta övre 

extremitet då de funnit stöd i annan forskning för att det gav bäst effekt avseende PONV.  

Utifrån akutsjuksköterskans perspektiv kan resultatet vara intressant ur flera synvinklar. I 

enlighet med kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor ingår det att akutsjuksköterskan 

tar fram och vidareutvecklar metoder och rutiner som leder till god omvårdnadskvalitet 

utifrån evidensbaserad kunskap. Det ingår även att akutsjuksköterskan har kunskap för att 

undervisa andra verksamheter inom sitt specialistområde samt att akutsjuksköterskan 

medverkar till att resurserna inom kontexten för akutsjukvården utnyttjas på ett optimalt och 

kostnadseffektivt sätt (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svenska 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt författarens kännedom finns akutsjuksköterskor 

representerade preoperativt och postoperativt inom den perioperativa vårdkontexten. Detta 

innebär att akutsjuksköterskan har möjlighet att skapa en dialog med vårdpersonal inom den 

intraoperativa verksamheten och medverka till förbättrad vårdkvalitet för patienterna 

postoperativt. Enligt författarens vetskap tillämpas inte i dagsläget elektrisk stimulering 

preoperativt eller intraoperativt med syftet att förebygga PONV. Däremot tillämpas det ibland 

postoperativt. Det finns alltså utrymme för akutsjuksköterskan att implementera 

forskningsresultat om akupressur och elektrisk stimulering samt vidareutveckla rutinerna 

kring dessa metoder så att de tillhandahålls på ett patientsäkert sätt som förbättrar 

omvårdnadskvaliteten för patienterna postoperativt. Eftersom att elektrisk stimulering och 

akupressur redan används för andra ändamål än att förebygga PONV inom den perioperativa 

vårdkontexten, skulle de kunna bidra med ett optimalt utnyttjande av sjukvårdens resurser på 

ett kostnadseffektivt sätt.      
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Slutsats 
 

Slutsatsen var att elektrisk stimulering tycks vara mer effektivt än akupressur för att 

förebygga framförallt PON i den tidiga postoperativa fasen. Vidare tycks elektrisk stimulering 

vara en mer effektiv åtgärd för att förebygga PONV hos patienter med hög risk för PONV 

jämfört med patienter som har låg risk att drabbas. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Akupressur och elektrisk stimulering är lätthanterliga och kostnadseffektiva metoder som 

redan används inom den perioperativa vårdkontexten. Enligt författarens kännedom används 

till exempel både akupressur och elektrisk stimulering för att behandla PONV. Författarens 

intryck är emellertid att det saknas evidensbaserad kunskap om dessa metoder och att de 

främst används för att behandla redan manifest PONV postoperativt, inte som förebyggande 

behandling.  

Den här litteraturöversikten kan bidra med en inblick i vilka faktorer som kan ha betydelse vid 

användandet av dessa metoder. Tiden för applicering, val av dominant eller icke dominant 

övre extremitet, hur länge behandlingen pågår och typen av akupressurband eller elektrisk 

stimulering kan vara faktorer som har betydelse för om behandlingen har effekt eller inte. 

Även om dessa metoder är förenade med få och lindriga biverkningar, kan de ändå skapa 

obehag för patienten. Ur ett etiskt perspektiv är det därför viktigt att dessa metoder används 

på ett sätt där nyttan överstiger risken eller obehaget för patienten.  

Författaren efterfrågar därför ytterligare forskning inom området i form av mer omfattande 

studier som kan skapa klarhet i vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid användandet 

av dessa metoder samt för att utvärdera om dessa metoder även har effekt för POV i den 

tidiga postoperativa fasen, liksom PON och POV i den sena postoperativa fasen. Mer 

forskning behövs även för att utvärdera om akupressurband har effekt eller inte avseende 

PONV.  
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 Bilaga 1 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 
 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 

 

 

 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( CCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagre 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten är 

att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 
också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Bilaga 2 - Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Arnberger, 

Stadelmann, Alischer, 

Ponert, Melber, Greif 

2007 

Schweiz  

Monitoring of 

neuromuscular 

blockade at the P6 

acupuncture point 

reduces the incidence 

of postoperative 

nausea and vomiting. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av 

intraoperativ elektrisk 

nervstimulering av 

akupunkturpunkten 

P6 på den dominanta 

övre extremiteten för 

incidensen av PONV.  

 

 

 

Dubbelmaskerad 

randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: kvinnor 

18-80 år, ASA-klass I-III 

som genomgick elektiv 

gynekologisk laparoskopi 

samt laparoskopisk 

bukkirurgi.   

Randomisering efter 

induktion av anestesi till en 

interventionsgrupp (I) och 

en kontrollgrupp (K). Båda 

grupperna erhöll 

intraoperativ transkutan 

elektrisk nervstimulering 

(TENS) på den dominanta 

övre extremiteten. I 

interventionsgruppen (I) 

stimulerades mediannerven 

över P6. I K stimulerades 

ulnarisnerven utan att 

stimulera P6.  

PONV utvärderades i 

intervallerna 0-2, 2-6, 6-12 

och 12-24 timmar 

postoperativt. POV inklusive 

kväljning som upprepades 

inom två minuter 

definierades som en episod. 

Alla patienter erhöll 

patientkontrollerad analgesi 

postoperativt.   

 

N=220 (0) Incidensen av PONV var 

signifikant lägre i 

interventionsgruppen (I) jämfört 

med kontrollgruppen (K) 0-24 

timmar postoperativt. När PON 

och POV analyserades var för 

sig, var incidensen av PON, men 

inte POV, signifikant lägre i 

interventionsgruppen 0-24 

timmar postoperativt.  

 

Incidensen av PON var 

signifikant lägre i I jämfört med 

K i den tidiga postoperativa 

fasen (0-6 timmar) men inte i den 

sena postoperativa fasen (6-24 

timmar).   

 

Inga signifikanta skillnader 

påvisades för POV mellan I och 

K i den tidiga eller sena 

postoperativa fasen.  

 

Behovet av postoperativ 

antiemetika var lägre i I jämfört 

med K i den tidiga postoperativa 

fasen men inte i den sena.  

 

 

 

    

I 

RCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arnberger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stadelmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alischer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ponert%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greif%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18043058
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Carr, Johnson, 

Kenaan, Welton  

2015 

USA 

Effects of P6 

stimulation on 

postoperative nausea 

and vomiting in 

laparoscopic 

cholecystectomy 

patients. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av elektrisk 

stimulering av P6 som 

profylax mot PONV 

och PDNV 

(postdischarge nausea 

and vomiting) hos 

kvinnor efter 

laparoskopisk 

kolecystektomi.      

 

Dubbelmaskerad 

randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: kvinnor 

18-67 år, ASA-klass I-II.  

  

I både interventionsgruppen 

(I) och kontrollguppen (K) 

fästes elektroder till en 

perifer nervstimulator över 

P6 preoperativt. Direkt efter 

induktion av anestesi 

aktiverades stimuleringen av 

P6 i I men inte i K. 

Elektroderna avlägsnades 

innan patienten lämnade 

operationssalen.  

 

PONV utvärderades vid 

ankomst till PACU (Post 

Anesthesia Care Unit), efter 

30 och 60 minuter samt vid 

utskrivning från PACU. 

PDNV (postdischarge 

nausea and vomiting) 

utvärderades för 24 timmar 

via telefon dagen efter 

utskrivning. För utvärdering 

av illamående användes 

modifierad Likert Nausea 

Scale Score där 1=inget 

illamående, 2=milt, 

3=måttligt, 4=svårt. 

Kräkning utvärderades enligt 

ja eller nej.  

 

 

 

 

      

N=57 (1) Kirurgitiden var signifikant 

längre i kontrollgruppen (K) 

jämfört med 

interventionsgruppen (I).  

 

Incidensen av PONV var 

signifikant lägre i I jämfört med 

K vid ankomst till PACU (Post 

Anesthesia Care Unit). 

 

Ingen signifikant skillnad 

påvisades mellan I och K 

avseende incidensen av PONV 

vid utskrivning från PACU eller 

avseende PDNV (postdischarge 

nausea and vomiting).  

 

Inga signifikanta skillnader 

avseende svårighetsgraden av 

PON.  

II 

RCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carr%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25813300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25813300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kenaan%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25813300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Welton%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25813300
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Ertas, Bengi Sener, 

Kaya, Ozkan, Ustun,  

Koksal 

2015 

Turkiet 

 

 

Effects of P6 

acustimulation with 

the ReliefBand on 

postoperative nausea 

and vomiting in 

patients undergoing 

gynecological 

laparoscopy. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekterna av elektrisk 

stimulering av P6 

med ReliefBand för 

incidensen av PONV, 

behovet av 

postoperativ 

antiemetika och 

analgetika, 

biverkningar samt 

hemodynamsik 

respons hos patienter 

som genomgått 

gynekologisk 

laparoskopi.   

  

Dubbelmaskerad 

randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: kvinnor 

18-50 år, ASA-klass I-II.   

 

I både interventionsgruppen 

(I) och kontrollgruppen (K) 

applicerades ReliefBand 

över P6 på den dominanta 

övre extremiteten 15-30 

minuter före induktion av 

anestesi och var aktivt i 24 

timmar postoperativt. I K 

var elektroderna inkapslade i 

plast för att inaktivera 

ReliefBand.     

 

För utvärdering av 

illamående användes ”the 

nausea verbal rating scale” 

(VRS) 0-10 där 0=inget 

illamående och 10=värsta 

tänkbara illamående. 

Svårighetsgraden av PONV 

utvärderades enligt en skala 

0-3, där 0=ingen PONV 

inklusive ulkning, 

1=illamående, 2=ulkning, 

3=kräkning. Utvärdering var 

15:e minut de första 2 

timmarna, sedan efter 2, 6, 

12 och 24 timmar.  

N=62 (0) 
 

Kontrollgruppen (K) hade 

signifikant högre poäng enligt 

”the nausea verbal rating scale” 

(VRS) jämfört med 

interventionsgruppen (I) efter 30, 

60, 105 och 120 minuter samt 

efter 6 timmar.  

 

K hade signifikant högre poäng 

jämfört med I avseende 

svårighetsgraden av PONV (0-3) 

efter 15 minuter samt efter 6 och 

12 timmar.  

 

Det påvisades ingen signifikant 

skillnad mellan I och K avseende 

poäng enligt VRS (0-10) eller 

svårighetsgraden av PONV (0-3) 

hos patienter med 1-2 

riskfaktorer för PONV. 

 

För patienter med 3-4 

riskfaktorer för PONV var 

poängen enligt VRS (0-10)  

signifikant lägre i I jämfört med 

K efter 60, 75, 90, 105 och 120 

minuter samt efter 6 timmar. För 

samma patientkategori var 

svårighetsgraden av PONV (0-3) 

signifikant lägre i I jämfört med 

K efter 15 minuter samt efter 6 

och 12 timmar.  

 

Antalet patienter som erhöll 

postoperativ antiemetika var 

signifikant lägre i I jämfört med 

K.  

 

 

II 

RCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ertas%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25470475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bengi%20Sener%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25470475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaya%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25470475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozkan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25470475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ustun%20YB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25470475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koksal%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25470475
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Frey, Funk, Löhlein, 

Peters 

2009 

Tyskland 

Effect of P6 

acustimulation on 

post-operative nausea 

and vomiting in 

patients undergoing a 

laparoscopic 

cholecystectomy. 

Det primära syftet 

med studien var att 

undersöka effekten av 

transkutan elektrisk 

stimulering av P6 för 

incidensen av PONV. 

Vidare undersöktes 

om stimulering 

påbörjad före 

respektive efter 

induktion av anestesi  

resulterade i 

skillnader avseende 

reducering av PONV 

samt om 

stimuleringen 

reducerade PONV 

oberoende av kända 

riskfaktorer för 

PONV.    

Dubbelmaskerad 

randomiserad kontrollerad 

studie. Inklusionskriterier: 

Patienter över 18 år, ASA-

klass I-III.   

 

Randomisering till fyra 

grupper: Elektrisk 

stimulering som startade 

före induktion av anestesi 

(A), elektrisk stimulering 

som startade direkt efter 

induktion av anestesi (B), 

kontrollgrupp till A (a), 

kontrollgrupp till B (b). Alla 

patienter erhöll ett 

ReliefBand före induktion 

av anestesi över P6 på den 

dominanta övre 

extremiteten.  I 

kontrollgrupperna (a och b) 

inaktiverades ReliefBand 

med ett hölje av silikon på 

elektroderna. ReliefBand 

satt på i 24 timmar i alla 

grupper. 

 

PONV inklusive ulkning 

utvärderades efter 2, 6 och 

24 timmar postoperativt 

enligt kategorierna 0=ingen 

episod och 1=minst en 

episod. PONV definierades 

som minst en episod av 

illamående, kräkning eller 

ulkning.  

 

 

         

N=229 (29) 
 

Incidensen av PON, men inte 

POV, upp till 2 timmar 

postoperativt, var signifikant 

lägre i interventionsgrupperna (I) 

jämfört med kontrollgrupperna 

(K).  

 

Ingen skillnad avseende PONV 

inom I för stimulering påbörjad 

före/efter induktion av anestesi.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan 

I och K avseende incidensen av 

PON eller POV efter 6 eller 24 

timmar postoperativt. Ingen 

signifikant skillnad mellan I och 

K påvisades avseende behov av 

postoperativ antiemetika.  

 

För patienter med 3-4 

riskfaktorer för PONV påvisades 

en signifikant lägre incidens av 

både PON och POV efter två 

timmar postoperativt mellan I 

och K. Ingen signifikant skillnad 

påvisades efter 6 och 24 timmar.  

 

För patienter med 1-2 

riskfaktorer för PONV påvisades 

ingen signifikant skillnad i PON 

eller POV mellan I och K efter 2, 

6 eller 24 timmar postoperativt.  

 

 

II 

RCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frey%20UH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19681777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Funk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19681777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6hlein%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19681777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19681777
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Frey, Scharmann, 

Löhlein, Peters 

2009 

Tyskland 

P6 acustimulation 

effectively decreases 

postoperative nausea 

and vomiting in high-

risk patients. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av transkutan 

elektrisk stimulering 

av P6 för incidensen 

av PONV. Vidare 

undersöktes 

incidensen av PONV i 

relation till kända 

riskfaktorer för 

PONV samt om 

stimulering påbörjad 

före respektive efter 

induktion av anestesi  

resulterade i 

skillnader avseende 

reducering av PONV.  

 

 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Inklusionskriterier: 

Kvinnor över 18 år, ASA-

klass I-III, som skulle 

genomgå vaginal 

hysterektomi under generell 

anestesi. Randomisering till 

en interventionsgrupp (I) 

och en kontrollgrupp (K). I 

och K randomiserades 

därefter till vardera två 

undergrupper; elektrisk 

stimulering direkt före 

respektive direkt efter 

induktion av anestesi.    

Före induktion av anestesi 

erhöll alla patienter ett 

ReliefBand med elektroder 

fästa över P6 på den 

dominanta övre 

extremiteten. I K var 

elektroderna försedda med 

silikon för inaktivering av 

ReliefBand.  ReliefBand 

avlägsnades efter 24 timmar 

postoperativt.  

Incidensen av PONV 

inklusive ulkning 

utvärderades efter 2 timmar i 

PACU (Post Anesthesia 

Care Unit), sedan efter 6 och 

24 timmar postoperativt.  

PONV definierades som 

minst en episod av PON, 

POV eller ulkning och 

kategoriserades som 0=ingen 

episod och 1=minst en 

episod.  

 

N= 214 (14) Incidensen av PONV var 

signifikant lägre i 

interventionsguppen (I) jämfört 

med kontrollgruppen (K) för 

tidig PONV (upp till 6 timmar 

postoperativt) och för sen PONV 

(efter 24 timmar postoperativt).  

 

Elektrisk stimulering påbörjad 

både före och efter induktion av 

anestesi minskade signifikant 

behovet av postoperativ 

antiemetika.  

 

Elektrisk stimulering var 

effektivt för att reducera risken 

för PON i både den tidiga och 

sena postoperativa fasen hos 

patienter med 3 eller 4 

riskfaktorer för PONV. För 

patienter med 4 riskfaktorer var 

elektrisk stimulering även 

effektivt för att reducera risken 

för POV i den tidiga och sena 

postoperativa fasen.    

 

 

II 

RCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frey%20UH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19246457
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scharmann%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19246457
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6hlein%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19246457
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19246457
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Kim, Kim, Lee, Shim, 

Yoon 

2011 

Korea 

The efficacy of 

several 

neuromuscular 

monitoring modes at 

the P6 acupuncture 

point in preventing 

postoperative nausea 

and vomiting. 

Syftet med studien 

var att identifiera 

vilken neuromuskulär 

stimuleringsmetod 

(ST, TOF, DBS eller 

tetanus) över P6 som 

kunde förebygga 

PONV efter 

laparoskopisk 

hysterektomi.  

Dubbelmaskerad 

randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: kvinnor 

31-67 år, ASA-klass I-II. 

Patienterna randomiserades 

till fyra interventionsgrupper 

(I): ST (ST), TOF (TOF), 

DBS (DBS), tetanus (T) 

samt en kontrollgrupp (K).  

 

I K fästes två elektroder, 

kopplade till en aktiv TOF-

stimulator, över 

ulnarisnerven på den 

dominanta övre 

extremiteten.  I 

interventionsgrupperna (I) 

stimulerade samma 

elektroder mediannerven 

över P6 på den dominanta 

övre extremiteten. 

Stimuleringen i alla 

grupperna påbörjades före 

induktion av anestesi och 

avlägsnades efter anestesi.  

 

Alla patienter erhöll 

patientkontrollerad analgesi 

med fentanyl och ketorolak 

postoperativt.   

PONV utvärderades efter 6 

och 24 timmar postoperativt 

enligt en 3-poäng skala där 

0=inga symtom, 1=endast 

illamående, 2=kräkning. 
Illamående och kräkning 

som förekom samtidigt 

kategoriserades som 

kräkning.  

N= 264 (0) Incidensen av både PON och 

POV var signifikant lägre i 

tetanusgruppen (T) jämfört med 

kontrollgruppen (K) de första 6 

timmarna postoperativt. Inga 

signifikanta skillnader påvisades 

avseende PONV mellan övriga 

interventionsgrupper (I) i 

jämförelse med K de första 6 

timmarna postoperativt.    

 

Ingen signifikant skillnad 

avseende incidensen av PONV 

påvisades 6-24 timmar 

postoperativt mellan grupperna. 

Efter 24 timmar postoperativt var 

incidensen lägre i tetanusgruppen 

jämfört med kontrollgruppen 

avseende både PON och POV.   

 

Inga signifikanta skillnader 

påvisades mellan grupperna 

avseende behovet av 

postoperativ antiemetika.  

 

II 

RCT 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385974
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Kwon, Shin, Juon 

2016 

Korea 

Effects of Nei-Guan 

(P6) Acupressure 

Wristband: On 

Nausea, Vomiting, 

and Retching in 

Women After 

Thyroidectomy. 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av P6 

akupressur för PONV 

hos kvinnor efter 

tyreoidektomi.   

Kvasi-experimentell studie 

bestående av en 

interventionsgrupp (I), en 

kontrollgrupp (K) och en 

placebogrupp (P).  

 

Inkluderade: Kvinnor 20-65 

år, ASA-klass I-II.  

 

K erhöll sedvanlig 

omvårdnad. P erhöll 

sedvanlig omvårdnad och 

akupressur över 

handledsvecket (alltså inte 

över P6) på den högra 

armen. I erhöll P6 

akupressur. 

Akupressurbanden 

applicerades 30 minuter före 

anestesi och avlägsnades när 

patienten vaknat upp efter 

anestesin.  

 

För utvärdering av PONV 

besvarade patienterna tre 

frågor avseende illamående 

respektive kräkning, samt 

två frågor avseende ulkning 

enligt en femgradig skala där 

0 = aldrig och 4 = mycket 

ofta. Som mest genererade 

frågorna om illamående och 

kräkning 12 poäng vardera 

och ulkning genererade som 

mest 8 poäng. Frågorna 

besvarades vid tre tillfällen; 

när patienten vaknade upp 

efter anestesin samt efter 6 

och 24 timmar postoperativt.    

N= 60 (0) Interventionsgruppen (I) hade 

signifikant lägre poäng avseende 

PON när de vaknat upp efter 

anestesin, jämfört med 

kontrollgruppen (K) och 

placebogruppen (P).  

 

Inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna avseende PON, 

POV eller ulkning efter 6 eller 24 

timmar postoperativt.  

 

Inga signifikanta skillnader 

avseende behovet av 

postoperativ antiemetika mellan 

de tre grupperna.  

I 

CCT 
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Majholm, Møller 

2011 

Danmark 

 

Acupressure at 

acupoint P6 for 

prevention of 

postoperative nausea 

and vomiting: a 

randomised clinical 

trial. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

akupressur över P6 

med Vital-Band för 

incidensen av PONV 

de första 24 

postoperativa 

timmarna.   

Dubbelmaskerad 

randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: kvinnor 

från 18 år, ASA-klass I-II, 

icke-rökare, som skulle 

genomgå elektiv 

bröstkirurgi. Randomisering 

till en interventionsgrupp (I) 

och en kontrollgrupp (K). 

Både I och K erhöll 

akupressur med Vital-Band. 

I erhöll akupressur med 

plastknappen som utövar 

tryck placerad över P6. I K 

applicerade knappen tryck 

dorsalt på handleden. 

Akupressur applicerades 

precis före induktion av 

anestesi och avlägsnades 

efter 24 timmar 

postoperativt.  När 

akupressurbandet applicerats 

stimulerades P6 (I), eller den 

dorsala punkten (K), först 

manuellt i 30 sekunder. Ett 

förband täckte akupressur-

bandet i maskeringssyfte.  

PONV utvärderades 30 

minuter efter ankomst till 

PACU (Post Anesthesia 

Care Unit), vid utskrivning 

från PACU till avdelningen 

samt efter 24 timmar 

postoperativt antingen på 

avdelningen eller via telefon 

i hemmet.  Akupressur-

bandet avlägsnades efter 

tredje utvärderingen. 

      

N=134 (22) Slumpmässigt hade fler patienter 

i kontrollgruppen (K) jämfört 

med interventionsgruppen (I) 

rörelsesjuka och/eller tidigare 

erfarenhet av PONV.   

 

Ingen signifikant skillnad 

påvisades för incidensen av 

PONV (PON eller POV) mellan 

I och K under tiden på PACU 

(Post Anesthesia Care Unit) eller 

totalt under de 24 postoperativa 

timmarna.   

 

Ingen signifikant skillnad 

påvisades för behovet av 

postoperativ antiemetika mellan I 

och K.  

III 

RCT 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majholm%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21544020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%B8ller%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21544020
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Nilsson, Karlsson, 

Lindgren, 

Bergenheim, 

Koskinen, Nilsson 

2015 

Sweden 

 

 

The efficacy of P6 

acupressure with Sea-

Band in reducing 

postoperative nausea 

and vomiting in 

patients undergoing 

craniotomy: a 

randomized, double-

blinded, placebo-

controlled study. 

Det primära syftet var 

att undersöka om 

akupressur över P6 

med Sea-Band kunde 

reducera postoperativt 

illamående (PON) 

efter kraniotomi.  

Det sekundära syftet 

var att undersöka om 

frekvensen av 

kräkning samt 

behovet av 

postoperativ 

antiemetika kunde 

reduceras.  
 

Randomiserad, 

dubbelmaskerad och 

placebokontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: patienter 

från 18 år som skulle 

genomgå elektiv 

infratentoriell eller 

supratentoriell kraniotomi. 

Interventionsgruppen (I) 

erhöll akupressur med Sea-

Band över P6. 

Kontrollgruppen (K) erhöll 

ett identiskt band utan den 

plastknapp som utövar tryck 

över P6. Sea-Band och det 

skenbara akupressurbandet 

placerades över P6 på 

motsatt sida av artärkatetern 

i slutet av operation samt 

lindades in i 

maskeringssyfte.  

Patienterna instruerades att 

ta av bandet efter 48 timmar. 

Vid obehag kunde bandet tas 

av i 30 min varannan timme.  

PON utvärderades enligt 

NRS 0-10 (0=inget 

illamående, 10=värsta 

tänkbara illamående) vid 

ankomst till PACU (Post 

Anesthesia Care Unit), varje 

timme de första 6 timmarna, 

var tredje timme från 6-24 

timmar och var sjätte timme 

från 24-48 timmar.  

Frekvensen av POV 

kategoriserades som ingen, 

en, två och fler än två.  

N=120 (25) Inga signifikanta skillnader 

mellan interventionsgruppen (I) 

och kontrollgruppen (K) 

avseende PON, POV eller PONV 

i den tidiga postoperativa fasen 

(0-6 timmar), den sena 

postoperativa fasen (6-48 

timmar) eller det totala 

postoperativa skedet (0-48 

timmar).  

 

Inga signifikanta skillnader i 

incidensen av PONV mellan I 

och K avseende patienter med 

under 3 respektive 3 till 4 

riskfaktorer för PONV.     

 

Inga signifikanta skillnader 

avseende svårighetsgraden av 

PON. 

 

Inga signifikanta skillnader 

påvisades för PON, POV och 

PONV inom gruppen för 

infratentoriell respektive 

supratentoriell kraniotomi mellan 

de som erhöll aktiv/icke aktiv 

akupressur.  

 

Inga signifikanta skillnader 

avseende behovet av 

postoperativ antiemetika mellan I 

och K påvisades.  

 

II 

RCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindgren%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergenheim%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koskinen%20LO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24978062
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Turgut, Ozalp, 

Dikmen, Savli, 

Tuncel, Kadiogullari 

2007 

Turkiet 

Acupressure for 

postoperative nausea 

and vomiting in 

gynaecological 

patients receiving 

patient-controlled 

analgesia.   

Syftet var att 

undersöka effekten av 

akupressur över P6 

för incidensen av 

PONV hos patienter 

som fått morfin via 

PCA efter 

gynekologisk kirurgi.  

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

Inkluderade: patienter 40-65 

år, ASA-klass I-II.  

 

30 minuter före induktion av 

anestesi applicerades Sea-

Band i både 

interventionsgruppen (I) och 

kontrollgruppen (K). I erhöll 

akupressur över P6 

bilateralt.  K erhöll Sea-

Band bilateralt men med 

knappen som utöver tryck 

applicerad dorsalt på 

underarmen. Sea-Band 

lindades in i maskeringssyfte 

och avlägsnades efter 24 

timmar postoperativt.  

 

PCA med morfin 

aktiverades hos alla patienter 

efter uppvaknandet på 

PACU (Post Anesthesia 

Care Unit).  

 

Illamående klassificerades 

som ingen, mild, måttlig 

eller svår. Kräkning 

graderades som ingen, mild 

(1-2 episoder), måttlig (3-5) 

och svår (>5).  

 

 

 

 

 

 

N=102 (2) Den kumulativa incidensen av 

PON och POV efter 24 timmar 

postoperativt samt behovet av 

postoperativ antiemetika var 

signifikant lägre i 

interventionsgruppen (I) jämfört 

med kontrollgruppen (K).  

 

Inga skillnader mellan I och K 

avseende svårighetsgraden av 

PON eller POV.   

 

II 

RCT 
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Wang , Yu, Du, Xu, 

Jiang, Gao 

2010 

Kina 

 

Electroacupoint 

stimulation for 

postoperative nausea 

and vomiting in 

patients undergoing 

supratentorial 

craniotomy. 

Studiens syfte var att 

undersöka effekten av 

TEAS 

(transcutaneous 

electrical acupoint 

stimulation) över P6 

för att förebygga 

PONV hos patienter 

som genomgått 

supratentoriell 

kraniotomi.   

Randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: 

patienter 20-60 år med 

supratentoriella cerebrala 

tumörer.  

 

TEAS applicerades och 

aktiverades 30 minuter före 

induktion av anestesi och var 

aktivt i sex timmar 

postoperativt.  

 

Interventionsgruppen (I) 

erhöll stimulering över P6. 

Kontrollgruppen (K) erhöll 

stimulering dorsalt på 

underarmen. Både K och I 

kunde känna en pirrande och 

domnande känsla där 

elektroderna var placerade. 

Skärmen till stimulatorn var 

täckt med maskeringstejp 

tejp i maskeringssyfte.  

 

PONV utvärderades efter 2, 

6, 12 och 24 timmar efter 

aktiverandet av TEAS. 

Kräkning och ulkningar som 

uppkom inom en minut 

räknades som en episod. Om 

intervallet var längre än en 

minut räknades det som 

separata episoder. Kräkning 

kategoriserades som ingen, 

mild (1-2 episoder), måttlig 

(3-5 episoder) och svår (mer 

än 5 episoder).   

 

   

N=80 (0) Den kumulativa incidensen av 

PON och POV 0-24 timmar efter 

aktiverandet av TEAS var 

signifikant lägre i 

interventionsgruppen (I) jämfört 

med kontrollgruppen (K).  

 

Inga signifikanta skillnader 

påvisades mellan I och K efter 2, 

6 och 12 timmar efter 

aktiverandet av TEAS. 

 

Inga signifikanta skillnader 

påvisades för behovet av 

postoperativ antiemetika mellan I 

och K.    

I 

RCT 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20XQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Du%20ZY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20308818
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White, Zhao, Tang, 

Wender, Yumul, 

Sloninsky, Naruse, 

Kariger, Cunneen 

2012 

USA 

 

 

Use of a disposable 

acupressure device as 

part of a multimodal 

antiemetic strategy for 

reducing 

postoperative nausea 

and vomiting. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

akupressur med 

Pressure Right i 

kombination med 

ondansetron och 

dexametason för 

incidencen av PONV 

och återhämtning 

efter operation.  

Randomiserad kontrollerad 

dubbelmaskerad studie.   

Inkluderade: Patienter ASA-

klass I-II som genomgick 

elektiv laparoskopisk 

kirurgi.  

 

Patienterna randomiserades 

till en interventionsgrupp (I) 

och en kontrollgrupp (K). I 

erhöll Pressure Right 

bilateralt över P6, K erhöll 

ett oäkta men till synes 

identiskt band bilateralt över 

P6. Bandet/Pressure Right 

applicerades bilateralt 30-60 

minuter före ankomst till 

operationssalen. Patienterna 

instruerades att låta banden 

sitta kvar i 72 tim 

postoperativt.   

 

PONV inklusive ulkning, 

samt behov av postoperativ 

antiemetika, utvärderades 

vid utskrivning från PACU 

(Post Anesthesia Care Unit) 

till hemmet samt via telefon 

efter 24, 48 och 72 timmar 

postoperativt. Illamående, 

kräkning och ulkning 

utvärderades enligt 

kategorierna 

”förekommande” eller ”inte 

förekommande”.  

 

 

 

 

N= 100(0)  

 

Inga signifikanta skillnader 

påvisades gällande incidensen av 

PON, POV eller behovet av 

postoperativ antiemetika i PACU 

(Post Anesthesia Care Unit) 

mellan I och K.  

 

Incidensen av POV, men inte 

PON, var signifikant lägre i I 

jämfört med K 0-24 timmar och 

0-72 timmar postoperativt, men 

inte 24-48 eller 48-72 timmar 

postoperativt.  

 

Inga signifikanta skillnader 

mellan I och K avseende behov 

av postoperativ antiemetika efter 

24, 48 och 72 timmar.  

I 

RCT 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wender%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yumul%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sloninsky%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naruse%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kariger%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cunneen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22504214
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Xu, Zhou, Jiang, Wu, 

Shi, Gu, Cai, Wang  

2012 

China 

The effects of P6 

electrical 

acustimulation on 

postoperative nausea 

and vomiting in 

patients after 

infratentorial 

craniotomy.  

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av TEAS 

(transcutaneous 

electrical acupoint 

stimulation) över P6 

för incidensen av 

PONV efter 

infratentoriell 

kraniotomi, som ett 

komplement till 

antiemetiska 

läkemedel.  

Randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: vuxna 

patienter, ASA-klass I-III.  

 

I interventionsgruppen (I) 

och kontrollgruppen (K) 

applicerades en elektrod 

över P6 på den övre 

dominanta extremiteten och 

en elektrod dorsalt om P6. I 

interventionsgruppen 

aktiverades TEAS 30 

minuter före induktion av 

anestesi och pågick upp till 

24 timmar postoperativt. I K 

applicerades elektroden men 

TEAS aktiverades inte. 

Skärmen till 

stimuleringsenheten doldes i 

maskeringssyfte.   

 

PONV inklusive ulkning 

utvärderades på den 

neurologiska 

intensivenheten en gång per 

timme i 24 timmar 

postoperativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=130 (11) Den kumulativa incidensen av 

PON och POV 0-24 timmar 

postoperativt var signifikant 

lägre i interventionsgruppen (I) 

jämfört med kontrollgruppen 

(K).  

 

Under den tidiga postoperativa 

perioden (0-6 timmar 

postoperativt) var incidensen av 

PON signifikant lägre i I jämfört 

med K. Ingen signifikant skillnad 

avseende POV 0-6 timmar 

postoperativt mellan I och K.  

 

I den sena postoperativa fasen 

(6-24 timmar) påvisades inga 

signifikanta skillnader avseende 

PON eller POV mellan I och K. 

 

Ingen signifikant skillnad 

avseende behov av postoperativ 

antiemetika mellan I och K.    

I 

RCT 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shi%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cai%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20XQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732720


                      BILAGA 2 

14 

 

Yang, Xiao, Chen, 

Wang, Wang, He, 

Zhang 

2015 

Kina 

Dexamethasone alone 

vs in combination 

with transcutaneous 

electrical acupoint 

stimulation or 

tropisetron for 

prevention of 

postoperative nausea 

and vomiting in 

gynaecological 

patients undergoing 

laparoscopic surgery. 

Syftet med studien 

var att jämföra 

effekten mellan tre 

interventioner för att 

hämma PONV hos 

kvinnor som 

genomgått elektiv 

gynekologisk 

laparoskopi under 

generell anestesi: P6 

stimulering (TEAS) 

och dexametason, 

tropisetron och 

dexametason samt 

enbart dexametason.   

Dubbelmaskerad 

randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: kvinnor 

18-60 år, ASA-klass I-II.  

Randomisering till tre 

grupper: dexametason + 

TEAS (AKU), tropisetron + 

dexametason (TRP) samt 

enbart dexametason (DMX).   

En elektrod applicerades 

över P6 på den dominanta 

övre extremiteten och en 

elektrod dorsalt om P6 hos 

patienterna i AKU. 30 

minuter före induktion av 

anestesi aktiverades TEAS 

och pågick fram till 

utskrivning från PACU (Post 

Anesthesia Care Unit). TRP 

och DMX erhöll TEAS där 

elektroderna täckts med 

silikon för att göra den 

overksam. Elektroderna 

doldes i maskeringssyfte. 

Vid operationens slut erhöll 

TRP 5 ml tropisetron 

intravenöst och AKU och 

DMX erhöll 5 ml saltlösning 

intravenöst. PONV inklusive 

ulkning (definierat som 

minst en incidens av PON, 

POV eller ulkning) samt 

behov av postoperativ 

antiemetika utvärderades 

efter 2, 6, 24 och 48 timmar 

postoperativt. Illamående 

graderades från 0=inget 

illamående till 10=värsta 

tänkbara illamående.  

N=157 (4) Incidensen av PONV 0-24 

timmar postoperativt var 

signifikant lägre i AKU och TRP 

jämfört med DMX. Analyserat 

var för sig var incidensen av 

PON men inte POV signifikant 

lägre i AKU och TRP jämfört 

med DMX. Inga signifikanta 

skillnader påvisades avseende 

PONV mellan AKU och TRP.  

 

Inga signifikanta skillnader 

avseende behovet av 

postoperativ antiemetika mellan 

de tre grupperna.  

 

 

I 

RCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20XY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26507494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26507494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26507494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20ZT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26507494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26507494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26507494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26507494
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Yeoh, Tang, Abdul 

Manap, Wan Mat, 

Said, Che Hassan, 

Abdul Rahman 

2016 

Malaysia  

Effectiveness of P6 

acupoint electrical 

stimulation in 

preventing 

postoperative nausea 

and vomiting 

following 

laparoscopic surgery. 

 Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av P6 

stimulering för att 

förebygga PONV 

efter laparoskopisk 

kirurgi.  

Randomiserad kontrollerad 

studie. Inkluderade: 

patienter över 18 år, ASA-

klass I-II, med minst en 

riskfaktor för PONV (utöver 

laparoskopisk kirurgi) enligt 

Apfel-skalan. 

Randomisering till en 

interventionsgrupp (I) och 

en kontrollgrupp (K).  

 

I slutet av operationen 

applicerades, i både I och K, 

två elektroder till TENS-

enheten Reletex (en 

klockliknande enhet) över 

området för P6 på den 

dominanta övre 

extremiteten. I erhöll aktiv 

stimulering. I K var 

elektroderna täckta med ett 

silikonhölje vilket 

inaktiverade stimuleringen. 

Patienterna bar 

Reletexenheten i 24 timmar 

postoperativt.  

PONV utvärderades 

avseende incidens och 

svårighetsgrad efter 0, 2, 6, 

12, och 24 timmar 

postoperativt. PONV mättes 

enligt en tregradig skala där 

0=ingen PONV, 1=milt till 

måttligt illamående och 

2=svår PONV som krävde 

behandling.         

N=85 (5) Operationstiden var signifikant 

kortare i interventionsgruppen (I) 

jämfört med kontrollgruppen 

(K).  

 

I hade en signifikant lägre 

incidens av PONV jämfört med 

K under 0-24 timmar 

postoperativt. Vid analys av 

PON och POV separat, var 

incidensen av PON men inte 

POV signifikant lägre i I jämfört 

med K 0-24 timmar postoperativt 

(efter 0, 2, 6 och 12, men inte 

efter 24 timmar postoperativt).  

 

För patienter med 2 eller fler 

riskfaktorer för PONV påvisades 

ingen signifikant skillnad mellan 

I och K avseende PON. 

Incidensen av POV hos patienter 

med 3 riskfaktorer var signifikant 

högre i K jämfört med I, men 

inte för patienter med 2 eller 4 

riskfaktorer för POVN.  

 

Inga signifikanta skillnader 

påvisades avseende behov av 

antiemetika postoperativt mellan 

I och K.  

 

 

II 

RCT 
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