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SAMMANFATTNING 

 

Efter en operation förekommer det ofta att patienter postoperativt mår illa och kräks. 

Många gånger upplevs det som ett problem och ett stort obehag för patienten. Vårdtiden 

blir längre och kostnaderna ökar vid användning av läkemedel mot illamående. 

Användningen av läkemedel kan även ge biverkningar. Illamående och kräkning är den 

vanligaste orsaken till inläggning efter en dagkirurgisk operation. Allteftersom alternativ 

medicin blir mer erkänd inom den västerländska vården ställer sig både patienter och 

vårdgivare positiva till alternativa behandlingsmetoder. Dessa behandlingsmetoder är 

snabbverkande, lätta att administrera, kostnadseffektiva samt har mycket få biverkningar. 

Syftet var att belysa alternativa behandlingsmetoder för patienter vid postoperativt 

illamående. 

Metoden i arbetet var en forskningsöversikt. Artikelsökningar genomfördes i databaserna 

PubMed och Cinahl samt genom manuell sökning. Femton artiklar inkluderades i arbetet. 

Resultatet visade att vissa behandlingsmetoder har effekt mot postoperativt illamående och 

kräkning. Till dessa hör akupressur, akupunktur, behandling med ingefära, ökad mängd 

intravenös vätska under operation samt inhalation av isopropylalkohol. Till de metoder 

som inte hade någon effekt hör musikterapi och guided imagery samt att oxygen i högre 

koncentration inte hade bättre effekt än oxygen i lägre koncentration. Tidigt matintag 

visade sig ha negativ påverkan på postoperativt illamående. 

Slutsatsen var att vissa alternativa behandlingsmetoder hjälper vid postoperativt illamående 

och kräkning. För den sjuksköterska som vårdar patienten före och efter operation skulle 

det kunna vara aktuellt att administrera akupressur, ingefära samt aromaterapi med 

isopropylalkohol. 

Nyckelord: postoperativt illamående och kräkning, omvårdnad, alternativa 

behandlingsmetoder. 
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INLEDNING 

På kirurgiska vårdavdelningar vårdas ofta patienter som drabbas av postoperativt 

illamående och kräkningar. Illamående och kräkning upplevs många gånger som ett 

problem för patienten. Vårdtiden blir längre och kostnaderna ökar vid användning av 

läkemedel mot illamående (Murhpy, Hooper, Sullivan, Clifford & Apfel, 2006). Intresset 

för alternativa behandlingsmetoder som sjuksköterskan kan använda sig av i omvårdnaden 

föranledde denna forskningsöversikt. 

 

BAKGRUND 

Allt eftersom anestesirelaterade dödsfall kraftigt har sjunkit de senaste decennierna har det 

blivit allt viktigare med mätbara parametrar såsom välmående och patientens känsla av 

tillfredsställelse med given vård. Dessa parametrar påverkas i hög grad av postoperativt 

illamående och kräkning (postoperative nausea and vomiting: PONV). Finansiella orsaker 

spelar även en avgörande roll då PONV leder till en kraftigt förlängd vårdtid på 

uppvakningsavdelningen efter en operation. Detta med påföljd att kostnaden för individens 

vård ökar. PONV svarar för den vanligaste orsaken till inläggning efter en dagkirurgisk 

operation (Dirk, Leopold, Eberhart, Wallenborn & Kranke, 2010). 

Illamående och kräkningar förekommer ofta efter en operation. Minst 70 procent av 

patienterna som genomgår kirurgiska ingrepp och har en stor risk för PONV, upplever det 

(Nunley, Wakim & Guinn, 2008). Det postoperativa illamåendet är en för patienten mycket 

obehaglig känsla och lika oacceptabel som postoperativ smärta (Hawthorn, 1998). 

Patienter som fortsätter att må illa efter att de blivit utskrivna från sjukhuset är 30-50 

procent (Odom-Forren, Fetzer & Moser, 2006). 

Sjuksköterskor behöver integrera alternativa behandlingsmetoder i sin omvårdnad av 

patient med PONV. Allteftersom alternativ medicin blir mer erkänd inom den 

västerländska vården ställer sig både patienter och vårdgivare positiva till alternativa 

behandlingsmetoder t.ex. akupressur eller aromaterapi. Dessa metoder är lätta att 

administrera, är snabbverkande, kostnadseffektiva samt har mycket få kända biverkningar 

(Mamaril, Windle & Burkard, 2006). 

Läkemedelsanvändning har endast delvis effekt mot PONV. Läkemedlen kan däremot 

även ha oönskade effekter så som lågt blodtryck, yrsel, huvudvärk och sedering. Detta 

leder i sin tur till längre sjukhusvistelser och att kostnaderna ökar. Riskerna för sårruptur, 

uttorkning, aspiration, trötthet och elektrolytrubbningar är ökade vid PONV (Holly, 2010). 

Sjukhusen har varierande kostnader för läkemedel mot illamående och kräkning. 

Användningen av profylaktiskt läkemedel bör diskuteras i samband med kostnader och 

risker. Att behandla kräkning är tre gånger dyrare än att behandla illamående. Det 

resulterar i att varje kräkningsepisod förlänger vården på uppvakningsavdelningen och 

kostnaderna ökar (Nunley et al., 2008). För att undvika PONV har patienter uppgivit att de 

själva är villiga att betala för vården (Marmaril et al., 2006). 
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Fysiologin bakom illamående och kräkningar 

Illamående och kräkning är en försvarsmekanism. Att äta något farligt kan vara 

livshotande. Därför behövs ett naturligt sätt att oskadliggöra det skadliga, att kräkas. 

Genom kräkningen försöker kroppen göra sig av med giftet och faran är över. Vid 

illamående sker ett förändrat motilitetsmönster i mag-tarmkanalen. I normala fall drar 

magsäcken ihop sig och slappnar av i en regelbunden rytm. Illamåendet stör denna rytm 

och gör att sammandragningarna sker långsammare eller helt stannar av. När motoriken i 

tarmen avstannar upphör också upptaget av ämnen från tarmen och därmed också upptaget 

av toxiner. Tolvfingertarmens rörelser blir omvända och maginnehållet i duodenum 

förflyttas tillbaka till magsäcken, vilken förbereder sig för kräkning. Vid illamående 

minskas saltsyrasekretionen i magsäcken, vilket kan tolkas som kroppens försök att hindra 

syraattacker på matstrupe och svalg. I kroppen finns detektorer som känner av och utlöser 

behovet av att kräkas. De viktigaste impulsgivarna finns i mag-tarmkanalen, i 

chemoreceptor trigger zone (CTZ) lokaliserad i ett speciellt område i hjärnan, i innerörat 

samt högre hjärncentra som tar emot emotionella stimuli och medvetandegör behovet av att 

kräkas (Hawthorn, 1998). 

Blodet förs från mag-tarmkanalen via levern innan det passerar ut i stora kretsloppet. När 

toxinet befinner sig i stora kretsloppet är det CTZ som ligger utanför blod-hjärnbarriären 

som ansvarar för att upptäcka det. CTZ är känsligt för stimuli både från 

cerebrospinalvätskan och blodet. När kemiska eller mekaniska receptorer i mag-

tarmkanalen har aktiverats skickas ett meddelande till hjärnan via vagusnerven (Becker, 

2010). 

Det övergripande ansvaret för att samordna hela processen vad gäller illamående och 

kräkning finns i kräkcentrum. Här identifieras det slutgiltiga behovet av att kräkas och 

härifrån organiseras den följd av händelser som gör att personen mår illa, har kväljningar 

och sedan kräks. Andningsmusklerna dras då samman till en kontraktion samtidigt som 

den övre esofagussfinktern och diafragman runt esofagus förslappas. Den kraftiga 

kontraktionen resulterar i själva kräkningen (Becker, 2010). Ordet kräkning kommer av 

latinets vomere och grekiskans emetikos, vilka båda har betydelsen: att kräkas (Hawthorn, 

1998). 

 

Preoperativa riskfaktorer för PONV 

Etiologin bakom PONV är okänd. Nunley et al. (2008) menar att forskning pekar mot att 

orsaker såsom genus, ålder, oro, övervikt, tidigare upplevd PONV och tidigare upplevd 

åksjuka kan öka riskerna för PONV. 

Genus 

Kvinnor löper två till tre gånger större risk än män att drabbas av PONV. Kvinnors besvär 

är ofta också av allvarligare karaktär än männens. Förklaringen till detta tros ligga i de 

kvinnliga hormonerna. Dessa skillnader finns inte mellan äldre män och kvinnor efter 

klimakteriet. Kvinnor under pågående menstruationscykel lider fyra gånger högre risk att 

drabbas av PONV jämfört med kvinnor som inte menstruerar (Dirk et al., 2010). 

Ålder 

Barn under tre år drabbas sällan av PONV. Äldre barn kräks oftare. Barn mellan fyra till 

elva år drabbas dubbelt så ofta av illamående och kräkning som vuxna. Unga kvinnor upp 
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till 30-årsåldern är de som mest drabbas av PONV. Därefter håller sig besvären på en 

konstant nivå men med stigande ålder avtar sedan besvären igen (Hawthorn, 1998). 

Vikt 

Överviktiga patienter upplever mer illamående och kräkningar än normalviktiga patienter. 

Detta tros bero på att kraftigt överviktiga individer har större fettvolym som kan absorbera 

fettlösliga bedövningsmedel. Dessa anestetika tar lång tid att eliminera vilket resulterar i 

att de finns kvar i kroppen under lång tid. Forskare är dock inte överens om att detta är 

orsaken till varför överviktiga individer mår mer illa och kräks oftare postoperativt än 

normalviktiga individer (Nunley et al., 2008). 

Anlag för åksjuka 

Forskare tror att en person som lätt blir åksjuk också lättare drabbas av emetiska besvär 

postoperativt. Det råder delade meningar om opioidadministrering är den utlösande faktorn 

i kombination med förflyttningar av patienten före, under och efter operationen eller om 

det är förflyttningarna i sig som utlöser de emetiska besvären (Dirk et al., 2010). 

Ångest och oro 

Det är inte känt varför oro och ångest ger illamående och kräkningar. Det är troligt att 

ängsliga patienter i högre utsträckning drabbas av PONV. Det är viktigt att tänka på att en 

patient som ska operera bort en malign tumör troligtvis känner sig extra orolig (Hawthorn, 

1998). 

 

Peroperativa riskfaktorer för PONV 

Ingreppets längd, typen av anestesi, användande av opioider samt typen av kirurgi ökar 

risken för PONV (Nunley et al., 2008). 

Operationsställets betydelse 

Med tanke på fysiologin bakom kräkreflexen så faller det sig naturligt att frekvensen av 

illamående och kräkningar är hög efter bukkirurgi och öron-, näs- och halsoperationer. En 

förgrening av vagusnerven, hörsel och balansnerven kan retas vilket förorsakar illamående 

och kräkning. Det kan också vara ett resultat av att patienten svalt blod. Vid bukkirurgi 

stimuleras den vagala ledningsbanan från tarmen till kräkcentrum antingen direkt eller via 

substanser som frisätts från tarmen. Kirurgiska ingrepp i buken kan resultera i 

postoperativt tarmvred vilket medför illamående och kräkningar. Frekvensen av 

postoperativt illamående och kräkningar är hög efter gynekologiska ingrepp, speciellt om 

ingreppet inneburit en dilatering av uterus (Hawthorn, 1998). 

Anestetikas inverkan 

Lokalanestetika orsakar sällan illamående och kräkning. Spinalanestesi orsakar däremot 

illamående och kräkning. Troligtvis beroende på blockadens blodtryckssänkande effekt. 

Studier har visat att de emetiska besvären ökade drastiskt om det systoliska blodtrycket 

sjönk under 80 mm Hg. Eventuellt kan en viss grad av hypoxi i kräkcentrum orsaka PONV 

vid spinalanestesi. Vid epiduralanestesi föreligger mindre risk för lågt blodtryck. Vid 

inhalationsanestesi med lustgas så står förekomsten av PONV i relation till 

koncentrationen av gasen. Lustgas kan också diffunderas över till magsäck och tarm vilket 

kan leda till utspänd buk med påföljande stimulering av kräkreflexen (Hawthorn, 1998). 
Vad gäller intravenös anestesi är forskarna överens om att denna metod med de läkemedel 
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som används ger mindre emetogena bieffekter jämfört med inhalationsanestesi (Becker, 

2010). 

 

Postoperativa riskfaktorer för PONV 

Gastrointestinala störningar 

Ett ingrepp i tarmen kan leda till frisättande av 5-HT (serotonin) vilket stimulerar 

kräkreflexen. Efter operationen kan den gastrointestinala motiliteten bli störd, vilket kan 

leda till att motoriken helt avstannar. Detta fenomen tror forskarna beror på ökad 

sympatikusaktivitet. Gastrointestinal stas medför en ansamling av tarmsekret och nedsvald 

saliv (Hawthorn, 1998). 

Syn- och balansintryck 

Det är vanligt att nyopererade patienter mår illa och kräks första gången de ska sätta sig 

upp efter en operation. Reaktionen beror troligtvis på en kombination av blodtrycksfall och 

impulser från innerörat (Hawthorn, 1998). 

Smärta och smärtlindring 

Smärta bidrar till att framkalla illamående och kräkning. Mycket tyder på att smärta 

snarare leder till ett diffust illamående än till faktiska kräkningar. Trots att opioider i sig 

själva är emetogena finns det ingen anledning att undvika dem vid behandling av 

postoperativ smärta. Forskning har visat att med hjälp av opioider kunde smärta och 

illamående reduceras i 80 procent av fallen. Direkt opioidinducerat illamående uppstod 

endast i 3,4 procent av fallen (Hawthorn, 1998). 

Hypotension 

Anestetika och blodförluster under operation kan leda till hypotension. Vanligtvis 

normaliseras de blodtrycksreglerande mekanismerna när patienten vaknar ur narkosen. Om 

hypotension kvarstår eller om det är en följd av spinalanestesi så kan det leda till PONV 

(Hawthorn, 1998). 

Föda i magsäcken 

Vid planerade operationer är patienten alltid fastande. Föda i magsäcken kan stimulera 

kräkningar både under insomnandet samt under uppvaknandet vid en operation (Almås, 

2011). 

 

Farmakologisk behandling av PONV 

Behandling av PONV idag domineras av användning av läkemedel. Om möjligt bör 

regional anestesi användas då det uppvisar markant mindre risk för PONV hos vuxna än 

generell anestesi. Läkemedelssubstansen Propofol har en lägre risk att orsaka PONV än 

inhalationsanestesi (Golembiewski & Tokumaru, 2006). Att undvika eller reducera 

användningen av opioider under och efter operation har visat sig effektiva för att förebygga 

PONV. För opioidutlöst PONV är Droperidol den läkemedelssubstans som är mest 

undersökt och därför är den som rekommenderas (Dirk et al., 2010). För att eliminera 

PONV hos de patienter som har medelhög eller hög risk på grund av bakomliggande 

riskfaktorer rekommenderas en kombinationsbehandling där flera av de läkemedel används 

som visat sig ha effekt mot illamående. De interventioner som visat sig ha effekt mot 

etablerat illamående är samma som visat sig effektiva att använda som förebyggande 
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åtgärder mot illamående. Om patienten drabbas av PONV trots förebyggande profylax, 

rekommenderas att använda ett läkemedel ur en annan läkemedelsgrupp. Evidens visar att 

läkemedelsubstanser som används mot illamående är ondansetron, skopolamin, droperidol, 

dexametason, prometazin (Odom-Forren et al., 2006). 

 

Alternativ medicin 

Naturläkekonsten har sina rötter långt tillbaka i mänsklighetens urtid. Fynd av örtmediciner 

från en gammal begravningsplats har gjorts som är 60 000 år gamla. Sju örter som 

fortfarande är viktiga örtmediciner påträffades. Örten röllika som även finns i dag 

användes för att lösa kramper i mage och tarm, för sårläkning, stimulera aptiten mm. 

Efedra är en annan växt som användes för att stimulera svettning och sänka febern. Den är 

hostdämpande och förbättrar blodcirkulationen. Hippokrates född 460 år före Kristus anses 

vara den medicinska vetenskapens grundare. Han ansåg att vattenkurer, sol, 

kroppsövningar, diet och levnadssätt var viktigt. Hippokrates hade ca 300 örter i sin 

repertoar och skrev även om massagen, en annan urgammal metod. ”Läkaren måste vara 

duktig på många saker, men särskilt på att knåda…Knådning kan binda fast en led som är 

lös och lösa upp en led som är för stel” (Nordling, 2000, s. 13). 

Andra växter som användes var timjan, lakritsrot, sennablad, kanel, vitlök och saffran. 

Saffrans egenskaper är kramplösande, lugnande och menstruationsökande. Örterna myrra, 

malört, indisk hampa, bolmört och pepparmynt är alla kraftfulla växter som det gäller att 

dosera rätt. Opium och mandragora användes som rena bedövningsmedel (Nordling, 

2000). 

Alternativ medicin är i de flesta fall en holistisk medicin. Holism kommer från det grekiska 

ordet holos, vilket betyder hel. Holismen är föreställningen att allt i universum är större än 

och skiljer sig från summan av dess delar. Inom den holistiska medicinen betraktas 

patienten som en helhet och inriktning sker inte enbart på de fysiska symtomen. I enlighet 

med holistiska hälsosystem, såsom den kinesiska läkekonsten, strävar kroppen mot 

jämvikt, vilket är förutsättningen för god hälsa. När jämvikten rubbas uppstår ohälsa och 

för att åter uppnå hälsa tas hänsyn till alla delar av patientens liv för att möjliggöra 

självläkning. Ett integrerat synsätt kan kombinera den konventionella medicinen med de 

komplementära terapierna (Woodham & Peters, 1998). 

Ordet alternativmedicin kommer av att under 1970-talet sågs terapierna som ett alternativ 

till den konventionella medicinkonsten, eller skolmedicinen. Idag är det vanligt att använda 

ordet komplementärmedicin för att markera att terapierna används som ett komplement till 

skolmedicinen. Ibland används KAM, vilket är en sammanslagning av orden 

komplementärmedicin och alternativmedicin. KAM utövas i Sverige av 

privatpraktiserande terapeuter. Det är ett dynamiskt område under ständig utveckling. 

Metoder som tidigare betraktades med skepsis tillhör idag de skolmedicinska 

behandlingsmetoderna, t.ex. akupunktur (Schönström, 2006). Det är ovanligt att 

vårdpersonal använder sig av dessa metoder vilket har sin grund i att de i enlighet med 

svensk lagstiftning ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet [HSL] (SFS, 

1982:763). 

År 1989 kom alternativmedicinska kommittén ut med en lista på 200 komplementär- och 

alternativmedicinska terapier i Sverige. En del av dessa har ytterst få utövare. Tendensen i 

samhället idag är att individens eget ansvar för sin hälsa ska lyftas fram. Som en röd tråd 
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inom komplementär- och altenativmedicin finns livsstil, kosthållning, kroppsligt, själsligt 

och socialt välbefinnande och regelbundna vanor. Patienten måste själv göra ett aktivt val 

för att söka sig till dessa terapier (Nordling, 2000). 

En studie från Australien, utförd bland inneliggande patienter på en kirurgisk avdelning 

visar att mer än 90 procent av deltagarna angav att de använde sig av någon form av KAM 

i sitt dagliga liv. Anledning till att använda sig av KAM anges vara att det passar in i 

individens livsfilosofi (Seyed, 2011). En irländsk studie visar att den typiske individen som 

använder sig av KAM är en kvinna, ålder mellan 40-59 år, innehar en eftergymnasial 

utbildning, bor i stad eller tätort. Det framkom även att en person med privat 

hälsoförsäkring oftare än en person utan privat hälsoförsäkring använder sig av KAM 

(Fox, Coughlan, Butler, & Kelleher, 2010). 

 

Olika alternativa behandlingsmetoder 

Akupressur och akupunktur 

Akupressur och akupunktur har använts i mer än 3000 år inom traditionell kinesisk 

medicin. Det är viktigt att applicera stimuleringen på en specifik punkt, oberoende av 

metod för att uppnå önskat resultat. Inom kinesisk medicin talas det om meridianer som 

finns på och i kroppen och har kontakt med organen genom ett komplext nätverk. 

Meridianerna är uppdelade i 12 par på varje sida av kroppen. Deras funktion är att ordna 

och modifiera så att det motsvarar organen. Längs meridianerna finns det 365 klassiska 

punkter och varje punkt har en speciell funktion (Nunley et al., 2008). 

Akupunkturpunkten för PONV pericardium (P6) finns att simulera vid strålbenet fyra 

centimeter ifrån handleden och är lätt åtkomlig enligt Holly (2010). När akupunkturnålen 

stimulerar vissa nervfibrer så leder det till att nervimpulser sänds till ryggmärgen och 

endorfiner utlöses. Akupressur innebär ett mekaniskt tryck på meridianen på kroppen 

istället för en nål (Mamaril et al., 2006). Till akupressur hör metoder såsom transkutan 

akupunktur stimulering (TAES) med Reliefband, Sea-Band och akupressur med elektrisk 

stimulering. Dessa behandlingsmetoder är alla lätt tillgängliga för patienterna (Shiao & 

Dune, 2006; Nunley et al., 2008). 

Zonterapi 

Vid zonterapi används en speciell tryckteknik med fingrarna där kroppen stimuleras till 

självläkning. Cellerna i kroppens alla organ aktiveras.  Spänningen minskar och 

blodtillförseln stimuleras i de kroppsdelar som drabbats. Energiflödet förbättras och 

eventuella giftiga kristaller som lagrats på fötternas nervändar försvinner. Det vanligaste 

arbetsområdet är fötterna men även öron, händer, underben och övriga kroppsdelar kan 

bearbetas. Till behandlingsbara åkommor räknas urinvägsproblem, oro, stress, 

luftvägsbesvär, förhöjt blodtryck, matsmältnings- och gallbesvär mm (Nordling, 2000). 

Massage 

Massage betyder knåda på grekiska och dess verkan är känd över hela världen. Den är 

effektiv och enkel att utföra. Rörelsebehandlingen följer kroppens anatomi och stimulerar 

kroppens funktioner. Massagen sträcker ut spända muskler och förbättrar rörligheten i stela 

leder och har direkt effekt på blodtrycket, andningen, matsmältningen och hjärtfrekvensen. 

Kroppens immunförsvar blir starkare och patienterna känner sig friskare (Fjellström, 

2002). 
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Healing 

Även kallad handpåläggning, har funnits som behandlingsmetod redan i det gamla 

Egyptien. Jesus Kristus är den mest kända helaren. Patientens elektromagnetiska fält 

balanseras vid healingbehandlingen så att kroppens egen läkningsförmåga stärks 

(Nordling, 2000). Grundtanken är att positiv energi från healaren överförs till den sjuke 

och ger en läkande effekt (Eklöf, 2004). 

Aromaterapi 

Aromaterapi kan dateras bakåt i tiden så långt tillbaka som till 2800 före Kristus. Genom 

att preparera örtextrakt och plantextrakt fås oljor från växtriket vars lukt och doft länge 

spelat en stor roll för att främja hälsa. Aromaterapi innefattar användande av oljor baserade 

på ingefära eller pepparmint (Mamaril et al., 2006). Aromaterapin påverkar olika 

sinnestillstånd som sorg och separationer. Den är framgångsrik vid stressrelaterade 

problem och fysiska åkommor som smärtor, ämnesomsättnings- och lymfstörningar, 

hudproblem och blodtrycksbesvär. Vanligaste sättet att använda oljan är genom att massera 

in hela kroppen eller några droppar i badvattnet. Det går också att inhalera eller att droppa 

oljan på en kompress, ex vid en brännskada (Nordling, 2000). 

Huskurer 

Kloka gummor och gubbar har med sina kurer behandlat både människor och djur. Det 

utgör en blandning av urgamla föreställningar om övernaturliga krafter, skrock och 

element som övertagits från tidigare generationers medicinska kunnande. Engelska sjukan 

behandlades med mycket färska bär, sol och frisk luft. Små barn kunde även pressas 

genom ett trångt hål i ett träd eller ha stenar hängande runt halsen för att bli friska 

(Nordling, 2000). Vid difteriepidemin på 1860- talet rekommenderades som behandling att 

pensla halsen eller gurgla med olika lösningar och inandning av ångor av varierande slag 

(Eklöf, 2004). Naturmedel av alla sorter kan hjälpa mot bett och stick. Vid bistick läggs 

bikarbonat på och getingstick neutraliseras med citronsaft. Att äta vitlök och badda med 

cidervinäger på huden håller insekter borta (Woodham & Peters, 1998). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och ansvar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1995:15) skall kvaliteten i verksamheten 

utvecklas och säkras kontinuerligt. Hälso- och sjukvården skall vara ordnad så att den har 

en hög patientsäkerhet och god kvalitet. Den skall även ta hänsyn till 

kostnadseffektiviteten. 

I enlighet med Stockholms läns landstings riktlinjer (2011) uttrycker patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) i 6 kap, 6 § att den som ansvarar för hälso-och sjukvården av en patient 

skall se till att patienten ges individuellt anpassad information om de olika metoder för 

vård och behandling som finns samt i 6 kap, 7 § att när det finns flera alternativ till 

behandling som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet så skall den som 

ansvarar för patientens vård se till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som 

denne föredrar.  

Socialstyrelsen har utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SOSFS 

1995:15). Sjuksköterskan skall arbeta enligt beprövad erfarenhet och vetenskap samt ha ett 

etiskt förhållningssätt. I omvårdnaden av patienten ingår att sjuksköterskan skall erbjuda 

och tillämpa en vård baserad på respekt för alla människors lika värde och värdighet utan 

att skilja på religion, språk, nationalitet, social ställning och sexuell läggning. 
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Sjuksköterskan skall ansvara för att omvårdnaden och behandlingen sker med patientens 

säkerhet, rättigheter och önskemål i fokus. 

En vanlig orsak till att patienter läggs in på en vårdavdelning efter en dagkirurgi är 

illamående och kräkningar. Det är också bland de vanligaste orsakerna till att de inte är 

nöjda. Sjuksköterskans uppgift blir att förebygga och behandla postoperativt illamående, 

vilket är lika viktigt som smärtbehandling (Almås, 2011). För att hjälpa patienter med 

PONV kan sjuksköterskan använda sig utav några av sina verktyg så som att vara 

tillgänglig, informera, använda det kliniska ögat, lyssna och att förstå (Börjesson, 

Arweström, Baker & Berterö, 2009). Patienter som har använt starka smärtstillande 

läkemedel i hemmet bör ges förebyggande preparat som minskar illamåendet. Efter en 

operation bör patienterna så snart som möjligt få något att dricka och eventuellt en lättare 

måltid. Detta minskar riskerna för illamående och kräkning. Patienterna ska innan 

hemgång kunna äta och dricka och inte kräkas. Sjuksköterskan ska med jämna mellanrum 

utvärdera och undersöka patientens status för att undvika att obehag uppstår (Almås, 

2011). 

 

Problemformulering 

Postoperativt illamående och kräkningar förekommer ofta efter anestesi. Inför en operation 

är det enligt Mamaril et al. (2006) illamåendet som patienterna fruktar för mest. 

Postoperativt illamående upplevs som mycket obehagligt av patienten. Vårdtiden kan bli 

förlängd vid postoperativt illamående och det är enligt Hawthorn (1998) en vanlig orsak 

till att patienterna får en oplanerad inläggning efter en dagkirurgi. Användningen av 

läkemedel kan ge biverkningar som även detta kan öka vårdtiden. Sjukhusens 

läkemedelskostnader är höga och författarnas erfarenheter är att läkemedel som motverkar 

illamående ofta används. Författarna vill undersöka vilka alternativa behandlingsmetoder 

som finns förutom läkemedel och som sjuksköterskan kan erbjuda till patienter med 

postoperativt illamående och kräkningar. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa alternativa behandlingsmetoder för patienter vid postoperativt 

illamående och kräkningar. 

 

METOD 

Metoden i detta arbete var en forskningsöversikt. I en forskningsöversikt sammanställs 

aktuell vetenskap inom ett specifikt problemområde. Den som gör forskningsöversikten 

utför en systematisk sökning, kritisk granskning och sammanställer litteraturen inom det 

valda ämnesområdet. Aktuell data kommer från forskning beskriven i vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller vetenskapliga rapporter (Forsberg & Wengström, 2008). Eftersom 

syftet med studien var att belysa vilka alternativa behandlingsmetoder sjuksköterskan har 

vid omvårdnad av patienter som lider av postoperativt illamående valdes denna metod för 

att kunna skapa en överblick av den litteratur som finns presenterad inom detta område 

enligt Friberg (2006). 
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Urval 

Urvalskriterierna för valda artiklar var att de skulle vara vetenskapliga orginalartiklar som 

var skrivna på svenska eller engelska. Publiseringsår skulle vara mellan år 2001 till år 

2011. Reviews exkluderades. Använda sökord i databasen PubMed: Postoperative nausea 

and vomiting AND Nursing care AND Therapeutics. Använda begränsningar var: 

publicerade inom de senaste 10 åren, engelska/svenska, vuxna: 19 år och äldre. Använda 

sökord i databasen Cinahl: Nausea and vomiting AND Postoperative care AND 

Therapeutics. Använda begränsningar var: publicerade inom de senaste 10 åren, 

engelska/svenska, vuxna, peer reviewed. 

 

Datainsamling 

Författarna utförde först en bred sökning i databaserna PubMed och Cinahl. I Pubmed 

söktes med MESH-termer och i Cinahl söktes med cinahlheadings. Manuell sökning 

utfördes för att få fram artiklar som hittats i referenslistor tillhörande valda artiklar och 

som verkade passa in på syftet för studien. De artiklar där titeln angav att de enbart 

handlade om läkemedel mot PONV valdes bort. Därefter granskades artiklarnas abstrakt 

eller i de tillfällen abstrakt saknades granskades artikeln i sin helhet. Sökning utfördes 

också med sökordet ”complementary therapies” i kombination med nedanstående sökord 

men det gav för få träffresultat. Se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Databassökning 

Databas Sök 

datum 

Sökord Träffar Gransk

ade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 2011-

11-09 

Postoperative nausea and vomiting AND 

Nursing care AND Therapeutics.  

 

42 20 8 

Cinahl 2011-

11-18 

Nausea and vomiting AND Postoperative 

care AND Therapeutics.  

 

18 5 2 

Manuell 

sökning 

2012-

02-24 

   5 

Totalt 

inkludera

de i 

forsknings

översikten 

    15 

 

Databearbetning 

De valda artiklarna lästes igenom av författarna var för sig och anteckningar i matrisen 

utfördes. Därefter diskuterade författarna artiklarna tillsammans och jämförde tolkningarna 

av resultatet. Materialet analyserades och värderades mot forskningsöversiktens syfte. 

Artiklarna har redovisats i en matris (se bilaga I). Kvalitetsbedömning av artiklarna har 
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gjorts enligt Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering (se bilaga II) samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). Författarna har använt sig av nätbaserat lexikon för hjälp med 

översättningen av vissa artiklar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har de etiska övervägande utförts som bör 

göras vad gäller urval och presentation av forskningsöversikter. Företrädesvis välja de 

artiklar som har fått tillstånd av etisk kommitté eller där det framgår att noga etiska 

överväganden har gjorts. Redovisa alla artiklar som ingår i forskningsöversikten samt att 

presentera alla resultat, både de som stöder respektive motsäger hypotesen. 

Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer för hur forskning ska bedrivas. Forskningen ska 

utföras på ett sådant sätt att fusk och ohederlighet inte förekommer (Vetenskapsrådet, 

2011). Författarna till denna forskningsstudie har varit noga med att presentera alla resultat 

och inte förvränga eller förfalska dem. 

 

RESULTAT 

Resultatet av de granskade artiklarna har redovisats under åtta rubriker: intravenös 

tillförsel av vätska under operation, oxygen, guided imagery och musikterapi, aromaterapi, 

ingefära, akupunktur, akupressur och tidigt matintag. Granskade artiklar var till antalet 15 

stycken. 

 

Intravenös tillförsel av vätska under operation 

I USA utfördes en studie på överviktiga patienter som genomgick en laparoskopisk 

operation, Roux-en Y gastric bypass. Patienterna mådde ofta illa efter operationen och 

studien genomfördes för att avgöra effekterna av mängden intravenösa vätskor och om 

hastigheten av administreringen påverkar förekomsten av PONV. Det var ingen skillnad på 

ålder, BMI och längd på operationen på de patienter som upplevde PONV och de som inte 

upplevde PONV. Patienter som fick mindre vätskor totalt intravenöst (2737 ml) upplevde 

PONV. De patienter som fick mer vätskor intravenöst (3209 ml) upplevde ingen PONV. 

Patienter som upplevde PONV fick mindre intravenös vätska administrerad tidigt under 

operation. Administrering av vätska baserad på totalvikten var också mindre hos patienter 

med PONV. Sjuksköterskorna på uppvakningsavdelningen registrerade patienternas PONV 

besvär (Schuster et al., 2006). 

 

Oxygen 

En randomiserad blindstudie från Finland som utfördes på kvinnliga bröstkirurgipatienter 

som undersökte om oxygenkoncentrationen påverkar förekomsten av PONV. Hälften av 

patienterna fick inhalera 30 procent oxygen (grupp 30) under och två timmar efter 

operation. Den andra hälften av patienterna fick inhalera 50 procent oxygen (grupp 50) 
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under och två timmar efter operationen. Mätningar av PONV utfördes vid en, två, sex och 

24 timmar efter operation. Förekomsten av PONV skilde sig inte åt mellan grupperna 

under de första 24 timmarna postoperativt. Under de två första timmarna kräktes åtta 

patienter ur grupp 30 medan ingen kräktes under samma tidsintervall ur grupp 50 

(Purhonen, Niskanen, Wüstefeld, Mustonen & Hynynen, 2003). 

En annan randomiserad blindstudie från Finland genomfördes på kvinnor som genomgick 

gynekologisk laparoskopisk operation i öppenvården. De randomiserades till två grupper. 

Grupp A fick andas 30 procent oxygen under och en timme efter operation. Grupp B fick 

andas 80 procent oxygen under och en timme efter operation. Mätningar av PONV 

utfördes vid 30 och 60 minuter postoperativt och 24 timmar efter operation samt vid 

utskrivning från sjukhuset. Det var ingen skillnad i PONV mellan de båda grupperna under 

de första 24 timmarna postoperativt. Antalet patienter som fått antiemetika på 

uppvakningsavdelningen skilde sig inte mellan grupperna. Medelvärdet för tiden för 

operationsslut till första symtomen av PONV var kortare i grupp B. Efter utskrivning från 

sjukhuset rapporterade fem patienter i grupp A och fyra patienter i grupp B att de upplevde 

PONV och att det hindrade deras normala aktiviteter (Purhonen, Turunen, Ruohoaho, 

Niskanen & Hynynen, 2003). 

Vid en undersökning utförd i Iran genomförde forskarna en randomiserad studie på 

kvinnor som genomgick elektivt kejsarsnitt. Alla fick samma typ av anestesi under 

ingreppet. Kvinnorna randomiserades till en försöksgrupp eller en kontrollgrupp. 

Försöksgruppen fick efter operation på uppvakningsavdelningen andas 8 liter/min O2 på 

mask. Kontrollgruppen fick efter operation på uppvakningsavdelningen andas 5 liter/min 

O2 på mask. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 

PONV. De patienter ur experimentgruppen som upplevde kräkning skattade den som lätt i 

uppvakningsavdelningen och avdelningen. De patienter ur kontrollgruppen som kräktes 

skattade den som lätt till moderat i uppvakningsavdelningen och lätt till mycket svår på 

avdelningen. Ingen statistiskt signifikant skillnad rådde mellan de två grupperna (Ghods, 

Soleimani & Narimani, 2005). 

 

Guided imagery och musikterapi 

Guided imagery involverar alla sinnen för att fokusera och rikta fantasin. Utövare av denna 

metod tror att en individ inte skiljer mellan känsloupplevelser i sinnet och vad som kallas 

verkligheten. Guided imagery hjälper individer att få en känsla av kontroll över externa 

stimuli. En studie som genomfördes i USA testade effekten av musikterapi och guided 

imagery på smärta, PONV och tid på uppvakningsavdelningen för kvinnor som genomgått 

gynekologisk, laparaskopisk operation. Resultatet visade att varken musikterapi eller 

guided imagery hade någon effekt på PONV. Enligt Laurion och Fetzer (2003) stämde 

resultatet överens med tidigare utförda studier. 

 

Aromaterapi 

Isopropylalkohol 

I en studie utförd i USA testades effekten av att inhalera Isopropylalkohol (IPA) som 

behandling mot PONV. Av de 111 deltagarna i studien var det bara 40 som upplevde 

PONV och därför utvärderades i studien. Resultatet visade på att IPA är effektivt som 
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behandling mot PONV men inte mer effektivt än vanliga läkemedel mot PONV (Merritt, 

Okyere & Jasinski, 2002). 

IPA som behandling mot PONV hos patienter med hög risk för PONV som preoperativt 

erhållit Ondansetronprofylax utvärderades i en amerikansk studie. Alla patienter som 

ingick i studien var planerade för operation i narkos som beräknades vara mer än 60 

minuter och uppfylla två av de fyra uppsatta riskfaktorerna för PONV: kvinna, icke-rökare, 

tidigare upplevd PONV eller åksjuka. Experimentgruppen fick vid PONV inhalera IPA och 

kontrollgruppen erhöll Promethazine. Resultatet av studien visar att IPA- gruppen hade ett 

högre antal fall av PONV men att det utgjorde en signifikant skillnad enbart efter 

utskrivning till hemmet. Ingen skillnad fanns mellan grupperna på hur starkt patienterna 

värderade sitt illamående. Analys av tiden från debut av illamående till dess att illamåendet 

halverats som resultat av intervention, visade att IPA gruppen hade betydligt kortare tid än 

kontrollgruppen (Pellegrini, DeLoge, Bennett & Kelly, 2009). 

I en randomiserad dubbel blind-studie kontrollerades effekten på PONV av att inhalera 

IPA, pepparmint eller saltlösning. Utvärdering genomfördes efter två och fem minuter efter 

intervention. Resultaten var i princip det samma mellan de tre grupperna. Andelen 

patienter som fortsatte med aromaterapi efter två minuter och de som bad om intravenös 

antiemetika, skilde sig inte mellan grupperna. Vid en eventuell efterföljande operation var 

andelen som kan tänka sig att pröva aromaterapi igen detsamma. Alla tre grupper hade 

samma grad av tillfredsställelse med given vård. Illamåendets förekomst var lika mellan 

grupperna. Två personer som fått inhalera pepparmint kräktes. Graden av illamående för de 

tre grupperna sjönk efter två minuter och ytterligare efter fem minuter (Anderson & Gross, 

2004). 

 

Ingefära 

I Thailand utfördes en studie för att undersöka effekten av ingefära i förebyggande syfte 

mot illamående och kräkningar efter laparoskopisk gynekologi. Patienterna blev 

slumpmässigt indelade i två grupper. Gravida kvinnor blev exkluderade ifrån studien och 

patienter med andra sjukdomar eller de som fått opioider eller antiemetika inom 24 timmar 

innan operationen. I kontrollgruppen fick patienterna en placebokapsel och i 

försöksgruppen fick de en kapsel med ingefära. Kapslarna svaldes en timme innan 

anestesin började. Patienterna fick inga övriga premedicineringar. I försöksgruppen uppgav 

12 patienter illamående mot i kontrollgruppen 23 stycken. I försöksgruppen fick tre 

patienter läkemedel mot illamående mot åtta i kontrollgruppen. Efter två och fyra timmer 

var det färre som mådde illa i försöksgruppen. Tjugofyra timmar efter operationen var det 

ingen skillnad mellan grupperna. Inga skillnader framkom mellan grupperna angående 

sidoeffekterna efter två, fyra och 24 timmar. En sidoeffekt var abdominala obehag 

(Pongrojpaw & Chiamchanya, 2003). 

 

Akupunktur 

Enligt traditionell kinesisk medicin har elektrisk stimulering av akupunkturpunkter samma 

effekt som akupunktur. I en studie utförd i Taiwan testades effekten av acupoint elektrisk 

stimulering för att motverka postoperativ smärta och PONV hos patienter som genomgått 

kirurgi för icke traumatisk spinal skada. Resultatet av studien visade att postoperativ 
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smärta minskar både i intensitet och genomsnittssmärta som resultat av acupoint elektrisk 

stimulering. Gäller både då patienten utför daglig aktivitet samt under vila. Studien visade 

att acupoint elektrisk stimulering inte har någon effekt mot PONV (Yeh, Chung, Chen, 

Tsou & Chen, 2010). 

En studie utfördes i Iran på kvinnor som genomgått en öppen galloperation för att 

utvärdera öron akupunktur som behandling mot postoperativt illamående. Kvinnorna blev 

slumpmässigt indelade i två grupper. Tre till sex timmar efter operationen var det i 

akupunkturgruppen tre stycken som mådde illa. I kontrollgruppen var det 30 stycken som 

mådde illa. Under samma tidsperiod var det ingen som kräktes i akupunkturgruppen mot 

27 stycken i kontrollgruppen. Efter 24 timmar visar resultatet att det var en väsentlig 

skillnad på illamåendet mellan grupperna. Akupunkturgruppen hade tre stycken som 

mådde illa mot kontrollgruppen som hade 37 stycken. I akupunkturgruppen var det ingen 

som kräktes efter 24 timmar och i kontrollgruppen var det 33 stycken. Inga komplikationer 

eller sidoeffekter observerades i akupunkturgruppen (Sahmeddini & Fazelzadeh, 2008). 

 

Akupressur 

En studie har utförts i Taiwan på kvinnor som genomgått kejsarsnitt. Syftet var att 

undersöka effekten av akupressur mot postoperativt illamående, kräkning, ångest och 

smärta.  Kvinnorna som deltog var i graviditetsvecka 36 och vecka 42 och blev indelade i 

två grupper. I försöksgruppen var det 28 stycken som hade illamående, kräkning eller 

kväljningar efter två till fyra timmar efter kejsarsnittet mot 36 stycken i kontrollgruppen. 

Åtta till tio timmar efter snittet var det en betydande skillnad mellan grupperna. 

Försöksgruppen hade åtta stycken totalt som hade något av symtomen, mot 24 stycken i 

kontrollgruppen. Det var en statistiskt säkerställd minskning av kväljningar två till fyra 

timmar efter kejsarsnittet i försöksgruppen. Efter åtta till tio timmar var det en betydande 

skillnad i illamåendet, med fyra i försöksgruppen mot 13 stycken i kontrollgruppen (Chen, 

Chang & Hsu, 2005). 

I Taiwan har även en studie utförts på patienter för att undersöka effekten av att stimulera 

två akupressurpunkter, dels genom fingerpress och dels genom vrist-band för prevention av 

PONV. Under de första 24 timmarna postoperativt hade fingerpress gruppen lägst antal 

tillfällen av både illamående och kräkning jämfört med vristband gruppen och 

kontrollgruppen. Efter två till tio timmar efter operationen var det i fingerpress gruppen tre 

stycken som mådde illa, mot i vristband gruppen 13 stycken och i kontrollgruppen var det 

22 stycken. Vristband gruppen hade lägre frekvens av illamående och kräkning än 

kontrollgruppen men högre än fingerpress gruppen (Ming, Kuo, Lin & Lin, 2002). 

Ytterligare en studie är utförd i Taiwan men denna gång på patienter som genomgått 

ländryggskirurgi. Undersökningen gjordes för att undersöka effekterna av öron akupressur 

för att öka patientkontrollerad anestesi i form av smärtlindring, tillfredsställelse och för att 

förebygga PONV. I de båda grupperna minskade smärtan i frekvens. Ingen skillnad mellan 

grupperna gjordes vid de upprepade mätningarna för intensiteten och påverkan av smärtan 

förutom vid gångförmågan. Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna på användningen 

av morfin, endast en successiv minskning över tid. Uppskattningen av patienter som 

kräktes på operationsdagen var mindre i försöksgruppen och även förekomsten av PONV 

var något lägre i denna grupp (Yeh, Tsou, Lee, Chen & Chung, 2010). 

 



14 
 

Tidigt matintag 

I Kina har en studie utförts för att utvärdera patienters acceptans av halvflytande diet sex 

timmar efter en gynekologisk operation och dess förmåner. Efter operationen blev 

patienterna randomiserade i två grupper. Det var ingen större skillnad mellan grupperna 

angående ålder, diagnos, anestesi och operation. Inga patienter utvecklade tecken eller 

symtom på postoperativt gastrointestinala hinder. I försöksgruppen var det betydande flera 

som upplevde illamående och hade ett högre albuminvärde postoperativt dag sju. Tiden att 

återgå till vanlig mat var kortare i försöksgruppen. Inga skillnader på incidenter av 

kräkningar framkom mellan grupperna (Feng, Chen, Wang, Chen & Qiu, 2008). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden forskningsöversikt valdes för att få en överblick i ämnet. Det är även en 

rekommendation när avsikten är att belysa kunskapsläget inom ett område (Forsberg & 

Wengström, 2008). Arbetet med att söka fram artiklar till denna forskningsöversikt har 

skett i olika led. Vid en första sökning i databaserna PubMed och Cinahl verkade det finnas 

ganska många studier utförda inom ämnesområdet. För att komma ner i antal inkluderade 

artiklar gjordes avgränsningar med relevanta begränsningar. I ett senare skede när 

artiklarna djupgranskades visade det sig att några inte höll måttet för att inkluderas av den 

anledningen att det rörde sig om reviews. Författarna till denna studie tog då beslutet att 

istället för att ändra sökorden och därmed också eventuellt ändra inriktningen på denna 

forskningsöversikt, söktes resterande artiklar som behövdes för att kunna genomföra 

forskningsöversikten fram manuellt med hjälp av referenser till redan inkluderade artiklar. 

Detta kan ses som en svaghet i arbetet att sökorden från början borde ha varit andra för att 

få fler träffar och därmed fler artiklar att inkludera via sökning med hjälp av sökord. Detta 

borde dock inte påverka slutresultatet i detta arbete då även de manuellt sökta artiklarna 

stämmer väl in på syftet för studien och håller en hög kvalitet vad gäller metod, 

genomförande och resultat. 

Artiklarna beskriver studier utförda på patienter i andra länder. Resultaten är kanske inte 

direkt överförbara till svenska förhållanden och svenska patienter då det kan föreligga 

kulturella skillnader såsom skillnader i hur människor från olika kulturer uttrycker och 

upplever smärta. Särskilt kinesiska patienter har en tendens att inta en passiv roll vad gäller 

smärtlindring och av den anledningen få betydligt mindre postoperativ smärtlindring än 

vad som behövs för att bli adekvat smärtstillad (Yeh et al., 2010). Då flera av artiklarna 

som ligger till grund för denna forskningsöversikt är utförda på asiatiska deltagare är det en 

faktor att ta i beaktande. 

En annan aspekt att ta hänsyn till i resultatet är de olika variablerna i undersökningarna. Så 

som olika operationsingrepp och längd på ingreppet, typ av behandlingsmetod och när den 

initierades (före, under eller efter ingreppet), riskgrupper och eventuellt andra läkemedel. 

Dessa variabler gör det svårt att ställa resultaten direkt mot varandra. 

Alla artiklar är skrivna på engelska. Trots användning av internetbaserat lexikon för att 

underlätta arbetet med översättningen och att artiklarna lästs igenom flera gånger kan 

missuppfattningar ha uppstått i tolkningen av artiklarna. 
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Antalet deltagare i artiklarna har i de flesta fall varit högt. I två artiklar var deltagarantalet 

så pass litet att klassificeringen enligt bedömningsunderlag utformat av Berg et al. (1999) 

samt Willman et al. (2011) påverkades negativt och artiklarna graderades till II. 

Feltolkningar i klassificeringen och den vetenskapliga graderingen av artiklarna kan ha 

förekommit, då författarna hade liten erfarenhet av det. 

 I alla utom två av artiklarna framgår att de inhämtat etiskt godkännande. De två artiklar 

där det inte framgår att etiskt godkännande inhämtats inkluderades likväl i denna studie då 

de i övrigt höll hög kvalitet, hade stort deltagarantal och väl redogjorde för sin metod, 

tillvägagångssätt och resultat. 

De två artiklar som hämtats från Cinahl har granskats av tidskriftens expertpanel. Av de 

artiklar som hämtats från PubMed går det inte att utläsa vilka som granskats av en 

expertpanel. 

 

Resultatdiskussion 

Intravenös tillförsel av vätska under operation 

Ökad intravenös tillförsel av vätska under operation och särskilt i ett tidigt skede av 

operationen visade sig ha god effekt mot PONV (Schuster et al., 2006). Författarna till 

detta arbete föreslår att sjuksköterskorna som vårdar patienterna preoperativt kan följa de 

skriftliga föreskrifter som finns om att ge vätska intravenöst som ett behandlingsalternativ 

mot PONV. 

 

Oxygen 

Att behandla illamående med hjälp av oxygen är ett alternativ som författarna till detta 

arbete båda är bekanta med. Forskningsresultaten i redovisade studier visar dock att högre 

koncentration av oxygen inte har någon effekt mot PONV (Purhonen et al., 2003; Ghods et 

al., 2005). Även kontrollgrupperna i studierna fick andas oxygen men i lägre 

koncentration. Av denna anledning kan inte uteslutas att oxygen ändå har en positiv effekt 

mot PONV. Endast dras slutsatsen att det inte avhjälper PONV att administrera oxygen i 

högre koncentration. Sjuksköterskan som vårdar patienten postoperativt kan på eget 

initiativ tillfråga läkaren om en ordination på att få administrera oxygen för att minska 

PONV. I enlighet med socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SOSFS 

1995:15) skall sjuksköterskan arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Då 

författarna till detta arbete har erfarenhet av att oxygen avhjälper mot PONV kan detta vara 

ett behandlingsalternativ. 

Nunley et al. (2008) skriver om en hypotes att administrering av större koncentration av 

syrgas skulle minska frisättning av de ämnen som utlöste PONV eller minskar risken för 

skador på vävnader som frigör emetogena faktorer. Denna hypotes var grundad på det 

faktum att intestinal ischemi resulterar i frisättning av serotonin, vilket är ett potent ämne 

som framkallar PONV. 
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Guided imagery och musikterapi 

Resultatet visade att varken guided imagery eller musikterapi hade någon effekt på PONV. 

Studien hade brister i hur data av förekomsten av PONV inhämtades. Detta skedde genom 

eftergranskning av journal, vilket gjorde att tillfällen av PONV och effekt av terapi kan ha 

missats (Laurion & Fetzer, 2003). Då endast en artikel är granskad anser författarna till 

detta arbete att det inte går att förkasta resultatet av studien och dra en generell slutsats om 

att det inte är något alternativ. 

 

Aromaterapi 

När det gäller aromaterapi med Isopropylalkohol kom de utförda studierna fram till 

varierande resultat. En studie fann att IPA hade effekt mot PONV (Merritt et al., 2002). En 

annan studie fann att IPA inte hade någon effekt mot PONV men att de patienter som 

inhalerat IPA hade kortare tid i förhållande till kontrollgruppen från intervention tills dess 

50 procent reduktion av illamåendet uppnåddes (Pellegrini et al., 2009). Detta i sig kan 

också tolkas som ett positivt resultat. Att behandla PONV med hjälp av IPA är billigt och 

inte förenligt med några biverkningar varför det borde vara ett möjligt alternativ för den 

sjuksköterska som vårdar en patient det första dygnet efter ett kirurgiskt ingrepp. Nunley et 

al. (2008) skriver att sjukhusen har höga läkemedelskostnader och att profylaktiskt 

läkemedel mot PONV måste diskuteras i samband med kostnader och risker. Enligt 

Mamaril et al. (2006) är dessa metoder lätta att administrera, är snabbverkande och har 

mycket få kända biverkningar. IPA är en betydligt billigare behandlingsmetod mot PONV 

än vad standard läkemedel är (Merritt, Okyere & Jasinski, 2002). 

Resultatet av en undersökning pekar på att inhalation av 70 procentig IPA är ett möjligt 

behandlingsalternativ hos patienter med hög risk för PONV som erhållit ondasetron 

profylaktiskt (Pellegrini, DeLoge, Bennett & Kelly, 2009). 

Anderson och Gross (2004) ser i sin studie att aromaterapi kan hjälpa mot PONV. De tar 

även upp i sin diskussion att det eventuellt kan vara den kontrollerade andningen som 

avhjälper PONV. Sammantaget visar resultatet att aromaterapi som behandlingsmetod för 

PONV fungerar. 

 

Ingefära 

I flera studier har det framkommit att alternativa metoder mot PONV kan hjälpa patienter 

postoperativt. I studien från Thailand där de gav ingefära i förebyggande syfte mot 

illamående och kräkningar visar resultatet att ingefära har effekt mot PONV. Patienterna i 

försöksgruppen hade 50 procent lägre siffror på antalet som mådde illa mot patienterna i 

kontrollgruppen. Det var även flera patienter som kräktes i kontrollgruppen. Inga toxiska 

uppgifter framkom vid användning av ingefära (Pongrojpaw & Chiamchanya, 2003). 

Ingefäran ges som en kapsel en timme innan anestesin. Det är ett lätt sätt att administrera 

och för patienten att inta. Det skulle vara ett enkelt sätt för sjuksköterskor att hjälpa 

patienten genom att ge en kapsel preoperativt för patienterna skulle uppleva mindre 

PONV. Enligt Seyed (2011) använder mer än 90 procent av inneliggande australiensiska 

patienter redan alternativa behandlingsmetoder av olika slag i sitt dagliga liv varför 

författarna till detta arbete tror att även svenska patienter skulle vara positivt inställda till 
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att använda alternativa behandlingsmetoder för att förebygga eller motverka PONV. Fox et 

al. (2010) finner att användandet av alternativa behandlingsmetoder ökar stadigt bland den 

irländska befolkningen. Då studien visar vilka karakteristiska drag som utmärker den 

typiske användaren av alternativa behandlingsmetoder och resultatet av studien 

överensstämmer i stort med studier från andra länder tror författarna av detta arbete att 

denna personprofil kan hjälpa sjuksköterskan med att bedöma vilka patienter som kan vara 

intresserade av alternativa behandlingsmetoder istället för, eller som komplement till 

standard läkemedel mot PONV. 

 

Akupunktur 

För att sjuksköterskor ska kunna använda sig av alternativmedicin krävs i vissa fall 

utbildning. Akupunktur var en metod som visade sig ha bra resultat mot PONV i de studier 

som granskades (Sahmeddini & Fazelzadeh, 2008). Odom-Forren et al. (2006) kom fram 

till slutsatsen att akupunktur var fyra gånger mer effektivt än placebo mot post discharge 

nausea and vomiting (PDNV). Även acupoint elektrisk stimulering i kombination med 

Ondasetron hade signifikant bättre resultat mot PDNV jämfört med behandling med endast 

Ondasetron. För att få utöva akupunktur måste sjuksköterskan ha fått utbildning i ämnet. 

Akupunktur som behandling mot smärta och illamående används redan idag inom viss 

vård, t.ex. förlossningsvården. Författarna till detta arbete tror att även patienter inom 

kirurgisk vård skulle ha god hjälp av att sjuksköterskor på varje avdelning hade formell 

utbildning i akupunktur. 

 

Akupressur 

Akupressur visade sig även vara effektiv vid PONV (Chen et al., 2005; Ming et al., 2002). 

Att utöva akupressur för att hjälpa patient som lider av PONV kräver ingen formell 

utbildning och det kan sjuksköterskan göra med hjälp av finger-press eller vristband som 

stimulerar akupunkturpunkten P6 lokaliserad vid strålbenet, fyra centimeter ifrån 

handleden. Erfarenheten som författarna till detta arbete har är att vristband redan finns 

som möjligt behandlingsalternativ vid PONV men att det sällan används i behandlingen av 

PONV. Nunley et al. (2008) skriver att akupressur kan som ensam metod användas som 

profylax mot PONV i de fall där patienten har en lätt till måttlig risk för PONV. I de fall 

där det föreligger en hög risk för PONV kan akupressur med god effekt användas i 

kombination med standard läkemedel mot PONV. 

 

Tidigt matintag 

Resultatet från studien i Kina om acceptansen hos patienter att inta halvflytande kost sex 

timmar efter operationen, visar att patientens illamående inte minskar. Inga skillnader 

framkom på incidenter av kräkningar mellan grupperna. Tiden att sedan återgå till vanlig 

mat var kortare i försöksgruppen (Feng et al., 2008). Om patienter intar flytande kost tidigt 

leder det till att patienterna kan återgå till fast föda snabbare. Det skulle betyda att om 

sjuksköterskor kunde erbjuda vissa patienter tidig kost skulle en tidigare utskrivning kunna 

ske. 
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I Europa ges traditionsenligt inget att inta direkt efter operation förrän tarmen har börjat 

fungera och sen övergå till flytande kost. Medan i Kina har patienter i många år fått klara 

vätskor som första måltid sex timmar efter operationen och sedan stegvis övergå till vanlig 

mat (Feng et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskans arbete kräver både en bred kunskap och yrkesskicklighet samt förståelse 

för att människor är olika som individer. Varje människa har egna förväntningar och 

önskemål som ska tas hänsyn till och respekteras för att slutresultatet av omvårdnaden ska 

bli bra. Patienter som blir sedda av sjuksköterskan och som upplever att de får dela sina 

upplevelser mår bättre. Sjuksköterskan skall hjälpa patienten att tala om sina känslor och 

tankar (Börjesson et al., 2010). Det är sjuksköterskans skyldighet i enlighet med 

patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) att ge individuellt anpassad information om de 

behandlingsmetoder som finns tillgängliga. Likaledes är det sjuksköterskans ansvar att 

hålla sig uppdaterad med vetenskapliga framsteg för att kunna delge aktuell kunskap till 

patienten så att denne kan fatta ett välinformerat beslut om vilka behandlingsmetoder 

denne föredrar. För att kunna göra en individuell bedömning av behovet av profylax mot 

PONV krävs att sjuksköterskan har kunskap om de faktorer som ökar riskerna för PONV. 

Murphy et al. (2006) inkluderar riskfaktorer såsom kvinnligt kön, icke rökning, tidigare 

upplevd PONV, tidigare upplevd åksjuka samt oro och ångest. Dirk et al. (2010) nämner 

även riskfaktorer såsom typ av operation, postoperativ opioid administrering, intraoperativ 

opioid administrering, operationens varaktighet där risken för PONV ökar med 60 procent 

för varje halvtimma samt anestesi utförd med flyktiga gaser. Många patienter känner en 

stor oro inför att må illa postoperativt och det är viktigt att den vårdande sjuksköterskan tar 

detta på stort allvar. Enligt Börjesson et al. (2010) är det välkänt att oro och rädsla är 

associerade med PONV. Av denna anledning är det viktigt att sjuksköterskan genom att 

lyssna och förstå patienten kan minska dennes rädsla för PONV. Vidare är det av vikt att 

före operation informera om risken för PONV. Patienten kan då förbereda sig för vad som 

kan ske och ges en känsla av kontroll över sin situation och situationen blir därför mindre 

skrämmande. 

 

Visuell analog skala - ett omvårdnadsinstrument 

Att som sjuksköterska tillsammans med patienten göra en grundlig analys och bedömning 

av patientens behov innan åtgärder vidtas lägger grunden för god omvårdnad. Visuell 

analog skala (VAS) bygger på en enkel princip men är mångsidig i sin användning. Enligt 

Chen et al. (2005) har VAS rapporterats vara känslig för både farmakologiska och icke 

farmakologiska åtgärder som förändrar smärtupplevelsen. Det mätbara resultatet har visat 

sig starkt överensstämma med den smärtnivå som mätts fram genom verbal eller numerisk 

mätmetod. Intressant var att i det flesta lästa artiklar användes VAS för att gradera PONV 

från noll till tio. Författarna till detta arbete har erfarenheten att VAS endast används till 

smärtskattning men den kan även vara mycket användbar till att skatta illamående hos 

patienter som lider av PONV. 
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Vetenskaplig evidens för KAM 

Vetenskaplig evidens för att låta legitimerad vårdpersonal arbeta med KAM har inte setts 

som tillräckligt övertygande men det är ett dynamiskt område som utvecklas hela tiden. I 

flera andra europeiska länder är det tillåtet för legitimerad vårdpersonal att utöva KAM. 

Metoder som tidigare betraktades med skepsis tillhör idag de skolmedicinska 

behandlingsmetoderna, t.ex. akupunktur (Schönström, 2006). 

Orsaker till att det finns begränsat med forskning utförd på KAM är att det kan vara 

problematiskt att studera KAM med kliniska undersökningar. I de flesta fall är 

behandlingen mer komplex än att ge patienten en viss tablett och utvärdera resultatet i en 

blindstudie. Resultatet av KAM bygger i hög grad på terapeutens skicklighet, kunskap och 

attityd. Forskningsanslagen till komplementär medicin är begränsade. Örtmedicin 

framställd på örter som i många fall använts i flera hundra år och är lätta att få tag på gör 

att läkemedelsföretagen inte är intresserade av att bekosta denna forskning då utsikterna att 

få lönsamma patent är små. De KAM terapeuter som önskar forska har inte tillgång till 

sjukhus, universitet och forskningspersonal, vilket de forskare har som bedriver sin 

forskning inom konventionell medicin. Allt eftersom de komplementära metoderna gör 

framsteg och skapar egna organisationer och akademiska grupper ökar möjligheterna för 

forskning och studier (Woodham & Peters, 1998). 

 

Slutsats 

Vissa alternativa behandlingsmetoder hjälper vid postoperativt illamående och kräkning. 

För den sjuksköterska som vårdar patienten före och efter operation skulle det kunna vara 

aktuellt att administrera akupressur, ingefära samt aromaterapi med isopropylalkohol. Det 

behövs mer forskning inom ämnet för att dra någon större slutsats. 

 

Fortsatt forskning 

Artiklarna har visat delvis positiva resultat vad gäller alternativa behandlingsmetoder vid 

omvårdnad av patient som lider av PONV. Då det finns lite forskning i ämnet och 

undersökningarna inte går att jämföra med varandra finns det ett behov av fortsatt 

forskning i ämnet. Författarna ser det som ett bra komplement till den nuvarande vården att 

alternativa metoder används. Utvecklingen går framåt och sjuksköterskor måste hålla sig 

uppdaterade vad gäller vetenskapliga framsteg. Kvalitativa studier där nordiska patienter 

får gradera sin PONV postoperativt, efter olika kirurgiska ingrepp och där de olika 

alternativa behandlingsmetoder som visat sig ha effekt mot PONV testas gentemot 

kontrollgrupper tror författarna av detta arbete kan bidra till förbättrad omvårdnad av 

patienter som lider av PONV. 
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Bilaga I, Artikelmatris 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Anderson, L. 

A., Gross, J.B. 

2004 USA 

Aromatherapy with 

peppermint, 

isopropyl alcohol, or 

placebo is equally 

effective in relieving 

postoperative nausea 

Att bestämma om 

aromaterapi med 

isopropyl alkohol 

eller olja av 

pepparmint är 

effektiv som 

behandling till 

patienter som 

utvecklar illamående 

efter dagkirurgi. 

Randomiserad, dubbel-

blind studie. Deltagarna 

delades slumpvis in i tre 

grupper. Patienten fick 

andas in ångor från en 

doftande kompress som 

hölls direkt under 

näsborrarna. En grupp fick 

inandas isopropylalkohol, 

en grupp fick inandas 

pepparmint och en grupp 

fick saltlösning att andas in. 

Patienter över 18 år fick 

delta. VAS- skala användes 

som instrument för att 

utvärdera graden av 

illamående. Noll = ingen 

PONV, tio = värsta 

tänkbara PONV. 

Utvärdering gjordes två och 

fem minuter efter 

intervention. 

n=33 

(0) 

Andelen patienter som fortsatte med 

aromaterapi efter två minuter och de som 

bad om intravenös antiemetika, skilde sig 

inte mellan grupperna. Vid en eventuell 

efterföljande operation var andelen som 

kan tänka sig att pröva aromaterapi igen 

detsamma. Alla tre grupper hade samma 

grad av tillfredsställelse. Illamående 

frekvensen var lika i grupperna. Två 

personer som fått inhalera pepparmint 

kräktes. Graden av illamående för de tre 

grupperna sjönk efter två och sedan fem 

minuter. Sammantaget visar resultatet av 

studien att aromaterapi som 

behandlingsmetod för PONV fungerar. Att 

det inte föreligger någon skillnad i graden 

av illamående efter intervention mellan 

experimentgrupperna och kontrollgruppen 

talar för att det snarare är kontrollerad 

andning än aromaterapi som avhjälper 

PONV. 

II 

RCT 
 

Chen, H. M., 

Chang, F. Y., 

Hsu, C. T. 

2005 Taiwan 

Effect of acupressure 

on nausea, vomiting, 

anxiety and pain 

among post-cesarean 

section: Women in 

Att undersöka 

effekten av 

akupressur på 

kvinnor som 

genomgått 

Försöks grupperna fick 

olika parametrar att 

använda, en skala för 

illamående, en ångestskala 

och smärtskala, för att 

n=104 

(0) 

I försöksgruppen var det 28 stycken som 

hade illamående, kräkning eller 

kväljningar efter två till fyra timmar efter 

kejsarsnittet, mot 36 stycken i 

kontrollgruppen. Åtta till tio timmar efter 

I 

CCT 
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Taiwan kejsarsnitt, post op. 

illamående, kräkning, 

ångest och 

övergripande smärta. 

Även undersöka 

effekten av 

akupressur på post 

kejsarsnitt 

fysiologiska index. 

forskaren skulle kunna 

bestämma nivån. Grupperna 

fick tre stycken akupressur 

behandlingar, den första 

natten före snittet, den 

andra fick de två och fyra 

timmar efter snittet. Den 

tredje fick de åtta och tio 

timmar efter snittet. 

Kvinnorna var 32 år. PONV 

mättes med en visuell 

analog skala. 

snittet var det en betydande skillnad mellan 

grupperna. Försöksgruppen hade åtta 

stycken totalt som hade något av 

symtomen, mot 24 stycken i 

kontrollgruppen. En betydande skillnad i 

illamåendet, med fyra i försöksgruppen 

mot 13 stycken i kontrollgruppen. 

Feng, S., 

Chen, L., 

Wang, G., 

Chen, A., Qiu, 

Y. 2008 Kina 

Early oral intake 

after intra-abdominal 

gynecological 

oncology surgery 

Att utvärdera 

patienters acceptans 

till halvflytande diet 

sex timmar efter en 

gynekologisk 

onkologi operation 

och dess säkerhet och 

förmåner. 

Randomiserad, kontrollerad 

studie. Patienterna blev 

indelade i två grupper. 

Försöksgruppen fick en 

halvflytande kost efter sex 

timmar om de mådde bra 

och sedan vanlig mat efter 

att de haft avföring. 

Kontrollgruppen fick 

traditionsenligt klara 

vätskor att börja med för att 

sedan övergå till flytande 

när gaser gått. Kvinnor 

mellan 18-70 år deltog. 

PONV mättes med World 

Health Organization skala. 

n=60 

(0) 

I försöksgruppen var det betydande fler 

som upplevde illamående och hade ett 

högre albuminvärde. Tiden var kortare för 

återupptagande av vanlig mat. Tiden för 

tarmljud och gasavgång var det ingen 

större skillnad på mellan grupperna. 

I 

RCT 

Ghods, A. A., 

Soleimani, 

M., Narimani, 

M. 2005 Iran 

Effect of 

postoperative 

supplemental oxygen 

on nausea and 

Undersöka effekten 

av postoperativ 

supplementär oxygen 

för att minska 

Randomiserad, kontrollerad 

studie. Patienterna 

genomgick planerade 

kejsarsnitt. Alla fick samma 

n=106 

(0) 

Resultatet visar ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna vad gäller PONV. De 

patienter ur experimentgruppen som 

upplevde kräkning skattade den som lätt i 

I 

RCT 
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vomiting after 

cesarean birth 

förekomsten av 

PONV vid elektivt 

kejsarsnitt. 

anestesi under ingreppet. 

Vid ankomst till 

uppvaknings-avdelningen 

randomiserades de i två 

grupper. 

Experimentgruppen 

andades 8 liter/min O2 på 

mask och kontrollgruppen 

andades 5 liter/min O2 på 

mask. Deltagarna var 

kvinnor mellan 19-41 år. 

PONV mättes med hjälp av 

en verbal analog (noll till 

tio) skala. Illamående: noll 

= inget, en-fem = milt, sex-

tio = hemskt. 

Kräkningsepisoder: Inget = 

ingen, en-två = mild, tre-

fem = moderat, mer än fem 

=hemskt. 

uppvakningsavdelningen och avdelningen. 

De patienter ur kontrollgruppen som 

kräktes skattade den som lätt till moderat i 

uppvakningsavdelningen och lätt till 

mycket svår på avdelningen. Ingen 

statistiskt signifikant skillnad rådde mellan 

de två grupperna. 

Laurion, S., 

Fetzer, S. J. 

2003 USA 

The effect of two 

nursing interventions 

on the postoperative 

outcomes of 

gynecologic 

laparoscopic patients 

Undersöka effekten 

av guided imagery 

och musikterapi på 

postoperativ smärta, 

PONV och 

vårdtidens längd för 

gynekologiskt 

opererade patienter. 

Randomiserad studie. 

Patienterna delades in i tre 

grupper. 1, Guided 

imagery. 2, musik terapi. 3, 

standard per operativ vård. 

Kvinnor över 18 år fick 

delta. Smärta mättes vid tre 

tillfällen. Vid ankomst till 

uppvakningsavdelningen, 

efter en timme där samt vid 

hemgång från 

uppvakningsavdelningen. 

n=84 

(0) 

Guided imagery eller musikterapi hade 

ingen effekt mot smärta vid ankomst eller 

vid kontrollen efter en timme. Däremot 

visades en signifikant skillnad i smärta vid 

hemskrivning, lika stor effekt av båda 

terapierna. 12 patienter ur grupp ett, tio ur 

grupp två och 15 ur kontrollgruppen 

uppgav PONV. Förelåg ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna vad gäller 

förekomsten av PONV. 

II 

RCT 



 

4 

Data om förekomst av 

PONV hämtades från 

patientjournalen från 

uppvakningsavdelningen. 

Merritt, B. A., 

Okyere, C. P., 

Jasinski, D. 

M. 2002 USA 

Isopropyl Alcohol 

Inhalation, 

alternative treatment 

of postoperative 

nausea and vomiting 

Utvärdera effekterna 

av Isporopylalkohol 

inhalationer vid 

behandling av PONV 

för patienter som gör 

ett kirurgiskt ingrepp 

i narkos. 

Randomiserad studie. 

Kontrollgruppen fick ett 

lämpligt antiemetika vid 

PONV. Försöksgruppen 

fick Isopropylalkohol att 

inandas från en kompress. 

Patienter över 18 år fick 

delta. Deltagarnas ålder var 

mellan 19-80 år. PONV 

utvärderades med en 

deskriptiv, verbal skala 

mellan ett - tio.  

n=111 

(71 

upplevde 

inte 

PONV) 40 

utvärderad

es 

Resultatet visade dels att IPA har effekt 

mot PONV men att det inte är mer 

effektivt än behandling med läkemedel 

mot PONV.  Att använda Isopropylalkohol 

visar sig vara betydligt mer 

kostnadseffektivt än att använda standard 

läkemedel. 

II 

CCT 

Ming, J-L., 

Kuo, B. I-T., 

Lin, J-G., Lin 

L-C. 2002 

Taiwan 

The efficacy of 

acupressure to 

prevent nausea and 

vomiting in post-

operative patients 

Undersöka effekten 

av att stimulera två 

akupressurpunkter, 

dels genom finger-

press och dels genom 

vrist-band, för 

prevention av PONV. 

Randomiserad block studie. 

Tre grupper. Fingerpress-

grupp, vristbands-grupp och 

kontrollgrupp. Patienterna 

var mellan 18-79 år som 

deltog. Frågeformulär 

användes till att gradera 

PONV-skalan. 

n=152 

(2) 

Under de första 24 timmarna postoperativt 

hade finger-pressgruppen lägst antal 

tillfällen av både illamående och kräkning 

jämfört med vristband-gruppen och 

kontrollgruppen. Vristband-gruppen hade 

lägre frekvens av illamående och kräkning 

än kontrollgruppen men högre än finger-

pressgruppen.  

I 

RCT 

Pellegrini, J., 

DeLoge, J., 

Bennet, J., 

Kelly, J. 2009 

USA 

Comparison of 

inhalation of 

isoprophyl alcohol 

vs promethazine in 

the treatment of 

postoperative nausea 

and vomiting 

(PONV) in patients 

Undersöka om 

användningen av 

Isopropylalkohol 

(IPA) är mer 

effektivt än 

promethazine vid 

behandling av PONV 

hos högriskpatienter 

Randomiserad, prospektiv 

studie. Patienterna delades 

slumpmässigt in i två 

grupper. Ena gruppen fick 

inandas IPA och 

kontrollgruppen fick 

promethazine vid PONV.  

Patienter över 18 år deltog. 

n=96 

(11) 

 

IPA gruppen hade högre incidenstal för 

PONV än kontrollgruppen. Då tiden från 

illamående till 50 procent reduktion av 

illamåendet till följd av intervention 

analyserades hade IPA gruppen betydligt 

kortare tid än kontrollgruppen. Resultatet 

av undersökningen pekar på att inhalation 

av 70 procentig IPA är ett möjligt 

I 

RCT 
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identified as at high 

risk for developing 

PONV 

som fått ondansetron 

profylaktiskt. 

PONV mättes med en 

verbal skala uppdelad från 

noll – tio.  

behandlingsalternativ hos patienter med 

hög risk för PONV som erhållit ondasetron 

profylaktiskt. 

Pongrojpaw, 

D., 

Chiamchanya, 

C. 2003 

Thailand 

The efficacy of 

ginger in prevention 

of post-operative 

nausea and vomiting 

after outpatient 

gynecological 

laparoscopy 

Undersöka effekten 

av ingefära i 

förebyggande syfte 

mot illamående och 

kräkning efter 

laparoskopisk 

gynekologisk 

operation. 

Randomiserad, dubbel 

blind-studie. Patienterna 

blev indelade slumpmässigt 

i två grupper. En 

kontrollgrupp som fick en 

placebokapsel och en 

försöksgrupp som fick en 

ingefärakapsel. Kapseln 

svaldes en timme innan 

anestesin påbörjades. De 

fick inga andra mediciner. 

Kvinnorna var mellan 20-

50 år. Illamående 

registrerades med hjälp av 

en analog skala graderad 

noll-tio. 

n=80 

(0) 

I försöksgruppen var det tolv patienter som 

mådde illa mot i kontrollgruppen var det 

23 stycken. I försöksgruppen fick tre 

patienter läkemedel mot illamående mot 

åtta i kontrollgruppen. Visuell analog 

poängskala användes efter två, fyra och 24 

timmar efter operation. Efter två och fyra 

timmar var det färre som mådde illa i 

försöks-gruppen. Efter 24 timmar var det 

ingen skillnad mellan grupperna. Inga 

skillnader i grupperna angående 

sidoeffekterna efter två, fyra och 24 

timmar. En sidoeffekt var abdominala 

obehag. 

I 

RCT 

Purhonen, S., 

Niskanen, M., 

Wüstefeld, 

M., Mustonen, 

P., Hynynen, 

M. 2003 

Finland 

Supplemental 

oxygen for 

prevention of nausea 

and vomiting after 

breast surgery 

Att undersöka om 

tillförsel av 

supplemental oxygen 

50 procent, under och 

två timmar efter 

operation minskar 

förekomsten av 

PONV hos kvinnor 

som genomgår 

bröstkirurgi i generell 

anestesi. 

Randomiserad, kontrollerad 

studie. Kvinnorna delades 

slumpmässigt in i två 

grupper, Grupp 30 fick 

andas 30 procent oxygen 

under och två timmar efter 

operation. Grupp 50 fick 

andas 50 procent oxygen 

under och två timmar efter 

operation. Patienten och 

anestesisköterskan var 

ovetande om vilken grupp 

patienten tillhörde. PONV 

n=100 

(4) 

Förelåg ingen skillnad mellan grupperna 

med hänsyn till bakomliggande 

riskfaktorer för PONV. Förekomsten av 

PONV skilde sig inte åt mellan grupperna 

under de första 24 postoperativa timmarna. 

Under de två första postoperativa 

timmarna kräktes åtta patienter ur Grupp 

30 men ingen patient kräktes ur Grupp 50. 

Illamående, behov av antiemetika, 

medelvärde för tid från operationsslut till 

debut av PONV och till första givna dosen 

av Ondansetron skilde sig inte mellan 

grupperna. 

I 

RCT 
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utvärderades efter en, två, 

sex och 24 timmar efter 

operationen. PONV mättes 

med en linjär skala från 

noll-tio. 

Purhonen, S., 

Turunen, M., 

Ruohoaho, U. 

M., Niskanen, 

M., Hynynen, 

M. 2003 

Finland 

Supplemental 

oxygen does not 

reduce the incidence 

of postoperative 

nausea and vomiting 

after ambulatory 

gynecologic 

laparoscopy 

Att undersöka 

hypotesen om 

tillförsel av 

supplemental 80 

procent oxygen 

minskar förekomsten 

av PONV efter 

gynekologisk 

laparaskopisk 

operation i 

öppenvården.  

Randomiserad, kontrollerad 

studie. Kvinnorna blev 

slumpmässigt indelade i två 

grupper. Grupp A fick 

enligt rutin andas 30 

procent oxygen under 

operation och en timme 

efter. Grupp B fick andas 

80 procent oxygen under 

operation och en timme 

efter. Patienten och 

anestesisköterskan var 

ovetande om vilken grupp 

patienten tillhörde. PONV 

utvärderades efter 30 och 

60 minuter, vid hemgång 

och 24 timmar efter 

operation. PONV mättes 

med en linjär skala från 

noll-tio. 

n=100 

(1) 

Förelåg ingen skillnad mellan grupperna 

med hänsyn till bakomliggande 

riskfaktorer för PONV. Det var ingen 

skillnad på förekomsten av PONV de 24 

timmarna postoperativt. Patienter som fått 

antiemetika på uppvakningsavdelningen 

skilde sig inte mellan grupperna. 

Medelvärdet för tiden till första symtomen 

av PONV var kortare i grupp B. Efter 

utskrivning från sjukhuset rapporterade 

fem patienter i grupp A och fyra patienter i 

grupp B att de upplevde PONV och att det 

hindrade deras normala aktiviteter. 

I 

RCT 

Sahmeddini, 

M. A., 

Fazelzadeh, 

A. 2008 Iran 

Does auricular 

acupuncture reduce 

postoperative 

vomiting after 

cholecystectomy? 

Att utvärdera öron 

liknande akupunktur 

som en behandling 

mot postoperativt 

illamående efter 

öppen galloperation 

av kvinnliga 

Kvinnorna blev 

slumpmässigt indelade i två 

grupper. Grupp ett fick 

ingen behandling och grupp 

två fick en öron liknande 

akupunktur före sövning. 

Det innebar att de fick fyra 

n=100 

(0) 

Tre till sex timmar efter operation var det i 

grupp ett 30 stycken som mådde illa. I 

grupp två var det tre stycken som mådde 

illa. Under samma tidsperiod var det i 

grupp ett 27 stycken som kräktes mot inga 

i grupp två. Efter 24 timmar visar resultatet 

att det är en väsentlig skillnad på 

I 

RCT 
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patienter. nålar på akupunkturpunkter 

på örat. De sattes fast med 

tejp. Grupp ett fick endast 

tejp på de fyra punkterna på 

örat. Illamåendet 

graderades med hjälp av en 

visuell, analog skala. 

Åldern på deltagarna var 

mellan 44-49 år. 

illamåendet mellan grupperna. 

Akupunkturgruppen hade en mycket lägre 

siffra. I grupp ett var det 33 som kräktes 

och i grupp två det inga som kräktes. Inga 

komplikationer eller sidoeffekter 

observerades i akupunkturgruppen.  

Schuster, R., 

Alami, R. S., 

Curet, M. J., 

Paulraj, N., 

Morton, J. M., 

Brodsky, J. 

B., Brock-

Utne, J. G., 

Lemmens, H. 

J. M. 2006 

USA 

Intra-operative fluid 

volume influences 

postoperative nausea 

and vomiting after 

laparoscopic gastric 

bypass surgery 

Att utvärdera om 

effekterna av 

mängden intravenösa 

vätskor och 

hastigheten av 

administrering 

påverkar 

förekomsten av 

PONV för patienter 

som opererar 

laparaskopisk 

RYGBP. 

Patienterna som deltog hade 

BMI över 40 eller BMI 

över 35 och med någon 

medicinsk diagnos såsom 

hypertoni, diabetes, 

hyperlipidimi eller 

sömnapné. 

Sjuksköterskorna på 

uppvakningsavdelningen 

registrerade PONV. 

Patienterna var ca 43 år. 

n=280 

(100) 

Det var ingen skillnad på operationslängd, 

ålder och BMI på patienter som upplevde 

PONV (n=125) och de som inte upplevde 

PONV (n=55). Patienter som fick mindre 

väskor totalt intravenöst (2737 ml) 

upplevde PONV. De patienter som fick 

mer vätskor intravenöst (3209 ml) 

upplevde ingen PONV. Administrering av 

vätska tidigt intravenöst var mindre hos 

patienter som upplevde PONV. 

Administrering av vätska baserad på 

totalvikten var också mindre hos patienter 

med PONV.  Det var ingen skillnad på 

urinproduktionen i de båda grupperna. 

I 

R 

 



 

8 

Yeh, M. L., 

Chung, Y. C., 

Chen, K. M., 

Tsou, M. Y., 

Chen, H. H. 

2010 Taiwan 

Acupoint electrical 

stimulation reduces 

acute postoperative 

pain in surgical 

patients with patient-

controlled analgesia: 

A randomized 

controlled study 

Att utvärdera 

effekten av 

akupunktur med 

elektrisk stimulering 

med PCA (patient 

kontrollerad 

anestesi) för att 

reducera akut post 

operativ smärta och 

PONV efter 

operation av icke 

traumatisk spinal 

skada. 

Randomiserad, kontrollerad 

studie. Patienterna blev 

slumpmässigt indelade i tre 

grupper. Grupp ett fick äkta 

akupunktur insatt via 

elektrisk stimulering. Grupp 

två erhöll oäkta akupunktur 

manuellt och grupp tre fick 

ingen akupunktur. VAS-

skalan användes för att 

utvärdera smärta. PONV 

utvärderades med hjälp av 

den kinesiska versionen av 

Rhodes Index of Nausea 

and Vomiting (RINV). 

Deltagarnas ålder var 

mellan 23-88 år. 

n=99 

(5) 

En betydande skillnad observerades 

angående smärtintensiteten och 

genomsnittssmärtan i grupperna. Där 

grupp ett hade stor skillnad vid rörelse, 

djup andning, hostning och hade även 

lägre siffror på postoperativ smärta vid 

sömn. Inga stora skillnad på kravet för 

PCA eller på PONV framkom mellan 

grupperna. Sammantaget visar studien att 

akupunktur med elektrisk stimulering inte 

har någon effekt mot PONV. 

I 

RCT 

Yeh, M. L., 

Tsou, M. Y., 

Lee, B. Y., 

Chen, H. H., 

Chung, Y. C. 

2010 Taiwan 

Effects of auricular 

acupressure on pain 

reduction in patient-

controlled analgesia 

after lumbar spine 

surgery 

Att undersöka 

effekterna av öron 

akupressur för att 

öka patient 

kontrollerad 

anestesi. Används 

för patienter vid 

postoperativ 

ländryggs kirurgi, i 

form av 

smärtlindring, 

tillfredsställelse och 

för att förebygga 

PONV 

En randomiserad blind-

studie där patienterna blev 

slumpmässigt indelade i 

grupper från en ortopedisk 

avdelning för operation av 

ländryggen. 

Försöksgruppen fick öron 

akupressur som ett tillskott 

till den ordinarie vården. 

Kontrollgruppen fick endast 

ordinarie vård. PONV 

mättes med visuell, analog 

skala. Patienterna var 

mellan 19-87 år. 

 

n=94 

(20) 

Smärtan minskade i frekvens överlag i de 

båda grupperna. Ingen skillnad mellan 

grupperna gjordes vid de upprepade 

mätningarna för intensiteten och påverkan 

av smärtan förutom vid gångförmågan. 

Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna 

av användningen av morfin. 

Antalet av patienter som kräktes på 

operationsdagen var fler i försöksgruppen 

och 

även förekomsten av PONV var något 

högre i denna grupp. 

I 

RCT 
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Bilaga II, Bedömningsunderlag 

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). 

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 controlledtrial ( 

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 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 
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inträffat,exempelvis 

journalhandlingar.  

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och 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. 

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


