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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Illamående, kräkningar, smärta, muntorrhet, törst och hunger är vanliga 

postoperativa komplikationer som patienter upplever obehagliga och påfrestande vilket leder 

till lidande och försämrat välbefinnande. Preoperativ fasta är rutin i många verksamheter trots 

att forskning visar att det inte är nödvändigt. I riktlinjer för nutrition i samband med kirurgi 

beskrivs att preoperativ kolhydratrik dryck kan användas för att minska katabolism och 

insulinresistens postoperativt. 

 

Syfte: Att beskriva om, och i så fall i vilken utsträckning, preoperativ kolhydratrik dryck kan 

förbättra välbefinnandet postoperativt hos vuxna efter elektiv kirurgi. 

 

Metod: En litteraturöversikt med deskriptiv design som presenterar 13 randomiserade 

kontrollerade studier.  

 

Resultat: Effekten av interventionen vid postoperativt illamående och kräkningar kunde inte 

helt klargöras. Muntorrhet, törst och hunger visade sig minska signifikant i flertalet studier 

bland patienter som intagit en kolhydratrik dryck preoperativt. Inget tydligt resultat kunde 

påvisas vid smärta eller övriga utfall för välbefinnande som översikten undersökt.  

 

Slutsats: Preoperativ kolhydratrik dryck kan bidra till bättre välbefinnande postoperativt 

gällande muntorrhet, törst och hunger hos kirurgiska patienter. Däremot kan interventionens 

effekt på postoperativt illamående, kräkningar och smärta inte helt klargöras då endast en 

tredjedel av inkluderade studier visar på signifikant minskning i interventionsgruppen. 

Sammantaget kan det konstateras att preoperativ kolhydratrik dryck bör administreras inför 

kirurgi då det till viss del kan öka välbefinnandet och minska lidandet postoperativt.  

 

Nyckelord: Kolhydrat, välbefinnande, preoperativ vård  

 

  



ABSTRACT 

 

Background: Nausea, vomiting, pain, mouth dryness, and hunger are common postoperative 

complications that patients experience as unpleasant and testing. These variables are 

connected to suffering and decreased wellbeing. Standardised fasting routine is commonly 

used in a large number of areas despite the fact that research has proven this to be an 

unnecessary practice. Nutritional guidelines in surgery describe that preoperative oral 

carbohydrate drinks can be used to decrease catabolism and insulin resistance 

postoperatively.  

 

Aim: The purpose of this study aims to investigate whether, and to what extent, preoperative 

oral carbohydrate drinks can improve postoperative well-being in adults undergoing elective 

surgery. 

 

Method: A descriptive literature review of thirteen randomised control trials.  

 

Results: The influence of intervention in postoperative nausea and vomiting could not be 

determined. The symptoms of mouth dryness, thirst, and hunger were significantly lower in 

several studies among patients who received preoperative oral carbohydrate drinks. 

Examination of pain and other potential variables of well-being showed no conclusive 

results.  

 

Conclusion: Preoperative carbohydrate drinks can improve postoperative well-being 

significantly, particularly in mouth dryness, thirst, and hunger for surgical patients. The 

influence of intervention on postoperative nausea, vomiting and pain could not be determined 

since only one-third of the included studies presented a significant decrease in the 

aforementioned variables. Therefore, preoperative carbohydrate drinks should be 

administered preoperatively as a procedure in order to increase well-being and reduce 

suffering postoperatively to some extent.  

 

 

Keywords: carbohydrate, well-being, preoperative care 
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BAKGRUND 

Inom kirurgi är det betydelsefullt med en god nutritionsstatus hos patienterna, både för 

patientens välbefinnande och för deras beredskap mot eventuell sjukdom och kirurgisk 

behandling. Felnäring och undernäring är riskfaktorer för bland annat postoperativa 

komplikationer (Weimann et al., 2017) som orsakar lidande och minskar välbefinnandet hos 

patienterna (Berntzén et al., 2011; Robleda, Roche-Campo, Sánchez, Gich & Baños, 2015). 

För att de grundläggande fysiologiska behoven ska tillgodoses måste upptag av alla 

näringsämnen ske, bland dessa finns kolhydrater vilka verkar som kroppens energisubstrat 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Den viktigaste källan till energi för kroppens celler är 

sockerarten glukos. Från blodet tas glukos upp av omkringliggande vävnad för att omsättas 

till energi. Vissa celler, exempelvis muskel- och leverceller, kan lagra glukos i form av 

glykogen som energireserv. Leverns celler lagrar glykogen i stor utsträckning och står därför 

för glukosomsättningen i kroppen. Glykogenet som lagras i levern kan räcka för ungefär 12 

timmars energiförbrukning innan det tar slut, än kortare i samband med ökad påfrestning på 

kroppen som sjukdom eller trauma. Är energireserverna i kroppens celler låga ökar det 

påfrestningen på kroppen och vävnad bryts istället ned som kompensation när kroppen måste 

finna andra energikällor. Detta fenomen kallas katabolism (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

Preoperativ fasta 

Länge har preoperativ fasta, fasta efter midnatt, varit standard före kirurgiska ingrepp 

(Crenshaw & Winslow, 2002). Detta är något som fortfarande lever kvar i verksamheter och 

patienter fastar länge inför operationer. Forskning och riktlinjer visar nu på att fasta efter 

midnatt inte längre är indicerat. Riktlinjer rekommenderar att flytande föda får intas sex 

timmar och klar dryck två timmar preoperativt utan risk för aspiration (Crenshaw & Winslow, 

2002). Även en systematisk översikt har redovisat att förkortad fastetid inte har någon 

påverkan på aspirationsrisken, utan att det är ofarligt att låta patienter dricka klara drycker 

preoperativt (Brady, Kinn, Stuart & Ness, 2003). Översikten visade dessutom att de deltagare 

som intagit ett glas vatten preoperativt hade signifikant lägre volyminnehåll i magsäcken än 

de som hade följt standardiserade fasterutiner. En studie (Tosun, Yava & Açıkel, 2015) har 

undersökt huruvida fastetiden påverkar patienternas välbefinnande. Studien visade att 

patienter som fastar mer än 12 timmar före en operation skattar signifikant högre värden på 

VAS (Visuell Analog Skala) gällande hunger, törst, illamående och smärta än de som fastar 
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mindre än 12 timmar preoperativt. Tosun et al (2015) slår fast att lång fastetid orsakar obehag 

hos patienter och att fastetiden bör förkortas.  

 

Stressrespons vid kirurgi 

Vid ett stresspåslag i form av trauma eller operation sker en rad processer i kroppen som är 

metabola samt psykologiska. Stresspåslaget leder till påverkan på bland annat 

immunförsvaret, hormonutsöndringen och utsöndring av akutfasprotein (Finnerty, Mabyuure, 

Ali, Kozar & Herndon, 2013). Resultatet av stresspåslaget blir en systemisk inflammation i 

kroppen vilket medför att kroppen försätts i ett katabolt tillstånd där vävnaderna bryts ner för 

att användas i ämnesomsättningen (Weimann et al., 2017). Katabolism påverkar nedbrytning 

av glykogen, fett och protein med frisättande av glukos, fria fettsyror och aminosyror som 

resultat. Ju svårare trauma eller operation, desto större katabolism. Stresspåslaget som sker 

vid operation kan med olika medel reduceras och katabolismen på så vis minska, vilket i sin 

tur kan leda till snabbare återhämtning och läkning för patienten. Weimann et al (2017) 

diskuterar även den insulinresistens som uppstår efter operation. Insulinresistens uppstår till 

följd av katabolism som en försvarsmekanism då glukosförbränningen minskar vid längre 

fasta och kirurgi. Preoperativ oral kolhydratrik dryck, en typ av kolhydratladdning, tros kunna 

minska insulinresistens och katabolism samt öka postoperativt välbefinnande.   

 

Postoperativa besvär 

Felnäring, undernäring (Weimann et al., 2017) och katabolism (Brown, Singh, Dumitru, Chan 

& Kim, 2018) är alla riskfaktorer för att drabbas av postoperativa komplikationer efter 

genomgången kirurgi. Faktorer som kan påverka välbefinnandet postoperativt för patienten är 

bland annat illamående, kräkningar, smärta, törst, hunger (Berntzén et al., 2011) och 

muntorrhet (Robleda et al., 2015).  

 

PONV 

Postoperativt illamående och kräkning, PONV, är en vanligt förekommande komplikation 

efter anestesi vid kirurgi. Illamående beräknas förekomma hos cirka 50% av patienterna som 

genomgår kirurgi medan kräkningar förekommer i 30 % av fallen. PONV orsakar lidande och 

kan leda till förlängd postoperativ vård vilket resulterar i förlängd sjukhusvistelse som därmed 

leder till högre sjukvårdskostnader (Gan et al. 2014). Studier belyser att PONV är en av de 

komplikationer som patienter upplever som mest obehagliga och påfrestande efter ett 
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kirurgiskt ingrepp (Macario, Weinger, Carney & Kim, 1999). Detta innebär ett stort lidande 

för de patienter som drabbas. Macario et al (1999) beskriver vidare att PONV rankades högt 

bland patienterna som bieffekter de helst skulle vilja undvika, kräkningar rankades till och 

med högre än bland annat postoperativ smärta. En studie redovisar även från ett 

sjuksköterskeperspektiv att illamående upplevs som ett av de obehag som patienter lider 

mycket av postoperativt (Andión, Cañellas & Baños, 2013). Det finns kartlagda riskfaktorer 

för vilka individer som löper högre risk att drabbas av PONV (Gan et al., 2014). De mest 

betydande riskfaktorerna är kvinnligt kön, icke-rökare eller patienter med historia av åksjuka 

eller tidigare PONV-episoder. Vilken typ av operation som genomförs påverkar också risken 

att drabbas. Kolecystektomi, gynekologisk kirurgi samt laparoskopisk teknik är alla ingrepp 

som är förknippade med högre risk för PONV.  

 

Smärta 

Enligt Robleda et al (2015) uppgavs smärta som den andra mest besvärande påverkan på 

välbefinnandet efter muntorrhet. En annan studie beskriver att både patienter och 

sjuksköterskor skattade smärta som ett av de jobbigaste postoperativa besvären (Andión et al., 

2013). Apfelbaum, Chen, Mehta och Gan (2003) fastställer att postoperativ smärta som inte 

hanteras korrekt kan leda till ökad sjuklighet och nedsatt livskvalitet. Vidare konstateras att de 

undersökta patienterna i studien upplevde medel, hög eller allvarlig smärta i 80% av fallen. 

Smärta är därmed ansett som en betydande faktor i det postoperativa skedet och adekvat 

behandling är av stor vikt. Apfelbaum et al (2003) påpekar även vikten av minskad 

postoperativ smärta då detta postoperativa besvär ofta leder till senare utskrivning samt ökade 

kostnader för samhället.  

 

Muntorrhet, törst och hunger  

Robleda et al (2015) uppger att 82% av patienterna upplever muntorrhet som den mest 

besvärande påverkan på välbefinnandet efter gastrointestinal kirurgi. Studien belyser även att 

muntorrhet bör uppmärksammas i större omfattning då det är ett utbrett och besvärande 

problem. En annan studie (Madsen, Brosnan, & Nagy, 1998) beskriver hur preoperativ fasta 

orsakar en stor törst för patienterna vilka uppger törst som det absolut mest påfrestande, mer 

besvärande än exempelvis oron inför operationen eller att inte kunna sova. Patienterna i 

studien kommenterade bland annat “att törsten var det mest besvärande med operationen” och 

“att törsten var så svår att det inte gick att svälja”. Klappenbach et al (2013) diskuterar att 
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hunger är en faktor som kan ge postoperativt obehag hos kirurgiska patienter, vilket uppges 

vara särskilt besvärande vid fasta. Tosun et al (2014) redovisar att törst och hunger var de 

variabler som skattades med högst VAS-poäng postoperativt och upplevdes mest besvärande, 

om patienterna fastat före operationen. 

 

Enhanced Recovery After Surgery 

Enhanced Recovery After Surgery, ERAS, är en multidisciplinär modell utvecklad för 

optimalt välbefinnande hos den kirurgiska patienten (Ljungqvist, Scott & Fearon, 2017). 

Ljungqvist et al beskriver ERAS-projektet som pre-, peri- och postoperativa åtgärder vilka 

syftar till att minska komponenterna som kan ge komplikationer och förlängd sjukhusvistelse. 

Åtgärder som bland annat inkluderas i ERAS är vätskehantering med riktlinjer av intravenösa 

vätskor under operation, tidigt borttagande av slangar och dränage, tidig mobilisering och 

tidigt intag av mat och dryck postoperativt. Sjuksköterskan har en viktig roll i att initiera detta 

i verksamheter samt kontrollera följsamheten. Dessutom är det sjuksköterskans 

ansvarsområde att upplysa patienter och kollegor om vikten av att åtgärderna genomförs.   

En stor del av ERAS rör patientens nutritionstillstånd. Inför kolonresektion beskriver 

Ljungqvist et al hur det preoperativa kolhydratintaget kan leda till minskad insulinresistens, 

förbättrat välbefinnande och möjligen förkortad sjukhusvistelse. Det kolhydratrika intaget 

inför operation spelar därmed en viktig roll i ERAS-projektet ihop med andra 

nutritionsåtgärder, åtgärder inom vätsketerapi, fysisk aktivitet och optimerad medicinering 

(Ljungqvist et al., 2017).  

 

Den lidande människan 

Välbefinnande kan definieras som en balanspunkt mellan människans resurser och 

utmaningar där både resurserna och utmaningarna kan vara psykologiska, sociala och fysiska. 

Ett stabilt välbefinnande är när individen har de psykologiska, sociala och fysiska resurserna 

de behöver för att möta en viss psykologisk, social och/eller fysisk utmaning. Om en individs 

utmaningar är större än de egna resurserna uppstår en obalans och välbefinnandet kan minska 

(Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012). Postoperativa besvär medför ett sämre 

välbefinnande och ett ökat lidande för den enskilde patienten (Macario et al., 1999). 

Begreppet lidande beskriver Arman (2012) som centralt inom omvårdnad där den 

överordnade uppgiften för all omvårdnadsverksamhet är att minska mänskligt lidande. 

Lidandet kan ses som ett inifrån- och utifrånperspektiv. Inifrånperspektivet betraktar lidandet 
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från patientens egen upplevelse av sin situation. Det lidande som den individuella patienten 

upplever vid postoperativa besvär kan därmed spegla patientens inifrånperspektiv av 

upplevelsen. En övergripande syn på hur människor i allmänhet ser lidande beskrivs istället ur 

ett utifrånperspektiv. Utifrånperspektivet speglar det generella lidandet som bland annat kan 

uppfattas från postoperativa besvär. Som sjuksköterska är det viktigt att ha båda perspektiven 

i beaktande för att på bästa möjliga sätt inhämta information från och om patienterna för att 

förstå deras upplevelser av lidande (Arman, 2012).  

 

Sjuksköterskan och vårdvetenskapsforskaren Eriksson, har formulerat en teori utifrån 

begreppet lidande (Eriksson, 1994). Eriksson menar att det lidande som uppstår i vården kan 

ha många olika ansikten och det krävs att sjuksköterskan är lyhörd för lidandet hos 

vårdtagaren. Eriksson delar upp lidandet i tre kategorier: livs-, vård- och sjukdomslidandet. 

Livslidandet är unikt för varje individ och sätts i förhållande till det egna livet, hur individen 

själv upplever sin situation och hur tillvaron påverkas av lidandet. Livslidandet påverkas i sin 

tur av vård- och sjukdomslidandet som inverkar på livssituationen. Vårdlidandet innebär det 

onödiga lidandet som orsakas av vård eller utebliven vård, detta bör med alla medel 

elimineras. Det är svårt att säga vad den yttersta orsaken till vårdlidandet är, men Eriksson 

anser att det uppstår omedvetet från vårdpersonal. Vidare anser hon att större utsträckning av 

reflektion och ökad kunskap om mänskligt lidande kan minska vårdlidandet. Dagens sjukvård 

är mycket inriktad på att vara reduktionistisk samt sjukdomscentrerad och det finns tillfällen 

då människan glöms bort. En större strävan efter en etiskt god vård, som bottnar i kärlek och 

ansvar för den andre, kan eliminera ytterligare vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Sjukdomslidande innefattar istället att lidandet beror på patientens sjukdom eller 

konsekvenserna av en behandling, exempelvis komplikationer efter kirurgi. Det är 

sjukdomslidandet som sjuksköterskan direkt möter i omvårdnaden av patienter. För att kunna 

lindra lidandet krävs en vårdkultur där patienten känner sig välkomnad, respekterad och 

vårdad. En viktig del för att undvika lidandet uppger Eriksson är att den behandling och vård 

som patienten behöver ska ges anpassat för den enskilda individen. Likt Eriksson (1994) 

beskriver är den goda vården av stor vikt och all omvårdnad som kan utföras för att minska 

lidandet ska genomföras i avsikt att främja välbefinnande.   
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Problemformulering 

PONV, smärta, muntorrhet, törst och hunger är vanliga postoperativa komplikationer som 

patienter upplever obehagliga och påfrestande efter kirurgiska ingrepp (Macario et al., 1999; 

Robleda et al., 2015; Tosun et al., 2015) vilket påverkar välbefinnandet negativt. I riktlinjer 

för nutrition i samband med kirurgi beskrivs att preoperativ kolhydratrik dryck kan användas 

för att minska katabolism och insulinresistens. En multidisciplinär vårdmodell, där 

preoperativ kolhydratrik dryck ingår, har visat positiv effekt på postoperativa komplikationer 

(Ljungqvist, Scott & Fearon, 2017). Det bedömdes vara av vikt att genom en litteraturöversikt 

belysa vilka effekter preoperativ kolhydratrik dryck har, som enskild intervention, relaterat till 

patientens välbefinnande. Ett förbättrat välbefinnande kan i sin tur leda till en snabbare 

återhämtning och att mindre postoperativ vård krävs.  

 

Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva om, och i så fall i vilken utsträckning, 

preoperativ kolhydratrik dryck kan förbättra välbefinnandet postoperativt hos vuxna efter 

elektiv kirurgi. 

 

Frågeställningar 

Kan intag av preoperativ kolhydratrik dryck påverka förekomsten av PONV, smärta, 

muntorrhet, törst och hunger efter kirurgi?  

 

Finns det ytterligare effekter preoperativ dryck kan ha på postoperativt välbefinnandet? 
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METOD 

Design 

Studiens syfte har besvarats genom en litteraturöversikt med deskriptiv design för att få en 

översikt av kunskapsläget (Friberg, 2017). RCT-studier (randomiserade kontrollerade studier) 

inom området har analyserats och sammanställts, studierna som inkluderats har varit 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter som originalartiklar de senaste 15 åren. RCT-studier 

valdes för att få ett högt bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Sökstrategi 

Urval 

Databaser 

Studierna som använts i litteraturöversikten erhölls via databaserna PubMed, CINAHL och 

Cochrane Library. De valda databaserna inkluderar omvårdnadsforskning och valdes därför 

ut (Forsberg & Wengström, 2015). PubMed är en bred databas som täcker både medicin- och 

omvårdnadsforskning medan CINAHL är specialiserad på just omvårdnadsforskning. 

Cochrane Library är en stor databas som syftar till att tillhandahålla och sprida information 

inom området hälso- och sjukvård. Till litteraturöversikten användes deras databas Cochrane 

Controlled Trials Register. Full tillgång till artiklarna möjliggjordes genom webbinloggning 

via lärosätet. 

 

Sökord 

Korrekta nyckelord för att kunna genomföra sökningar i databaserna valdes med hjälp av 

databasen svensk MeSH, för att samtidigt översättas till engelska. Resultatet från sökningen 

redovisas i tabell 1. De sökord som valdes var “preoperative care” som innefattar psykologisk 

och fysisk vård inför kirurgiska ingrepp. Sökordet valdes för att inkludera den vårdande 

aspekten samt vikten av preoperativa åtgärder. Sökordet “carbohydrates” valdes då det var 

den bredaste termen för inkludering av preoperativ kolhydratrik dryck. Ytterligare sökord 

testades vid sökningstillfället dock utan att generera ytterligare artiklar som svarade mot 

syftet. För att avgränsa sökresultatet användes filter i alla databaser, begränsningarna valdes 

utifrån inklusionskriterierna. Sökningarna genomfördes i de tre databaserna den fjärde 

september 2019 och genererade sammanlagt 352 artiklar inklusive dubbletter.  
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Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var kvantitativa originalartiklar som rapporterade RCT-studier, skrivna 

på engelska och publicerade mellan 2004 och 2019. Undersökningsgruppen skulle vara vuxna 

patienter över 18 år som genomgått elektiv kirurgi. De exklusionskriterier som avgränsade 

sökresultatet var studier som undersökte andra kolhydratintag än oralt samt de som endast 

behandlade medicinska effekter som exempelvis insulinresistens. Även studier som, efter 

kvalitetsanalysen, visade sig ha låg kvalitet skulle exkluderas.  

 

Tillvägagångssätt 

Bearbetningen av de 352 artiklar som erhölls från sökningarna i databaserna skedde stegvis 

(tabell 1). Alla artiklar arbetades igenom avseende titlar och en första gallring gjordes utifrån 

relevans för studiens syfte, 81 artiklar valdes ut till det första urvalet. Av de utvalda artiklarna 

lästes abstract igenom, 36 matchade översiktens inklusionskriterier och utgjorde urval två. 

Dessa lästes i sin helhet för att exkluderas eller inkluderas för kvalitetsgranskning i urval tre. 

Urval fyra representerar det slutgiltiga urvalet som resultatet bygger på, vilket är 13 studier. 

Alla studier klarade kvalitetsgranskningen och ingen valdes bort mellan urval tre och fyra.  

 

I urvalet från CINAHL lästes fyra artiklar i sin helhet, två av dessa inkluderades i 

litteraturöversikten och två valdes bort på grund av att de inte svarade mot studiens syfte. Av 

artiklarna från PubMed bearbetades 19 i sin helhet. Fem valdes bort då de fanns inkluderade i 

CINAHL-urvalet och sex valdes bort då de inte svarade mot syftet eller inklusionskriterierna. 

Sammanlagt inkluderades sju artiklar i litteraturöversikten från PubMed. Från Cochrane 

Library studerades 13 artiklar där en inte svarade mot studiens syfte och åtta var dubbletter 

som därmed exkluderades. Sammantaget inkluderades fyra artiklar från Cochrane Library i 

litteraturöversikten.   
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Tabell 1. Resultat av litteratursökning 

Databaser Sökord   Filter Utfall  
Antal 

träffar  

Urval 1 
Antal lästa 

abstracts 

Urval 2 
Artiklar lästa i 

sin helhet 

Urval 3 
Artiklar till 

kvalitets-

granskning 

Urval 4  
Artiklar 

inkluderade i 

resultatet 

CINAHL preoperative 
care, 

carbohydrates  

2004-2019, 
english, 

randomized 

controlled 
trials 

15 11 4 2  2 

PubMed preoperative 

care, 
carbohydrates 

2004-2019, 

english, 
randomized 

controlled 

trials 

197 36 19 7 7 

Cochrane 
Library 

preoperative 
care, 

carbohydrates 

2004-2019, 
trials   

142 34 13 4 4 

Totalt 
 

 352 81 36 13 13 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De kvantitativa originalartiklar som valdes ut i enlighet med inklusion- och 

exklusionskriterierna granskades avseende deras kvalitet. För kvalitetsanalysen användes en 

granskningsmall framtagen för kvantitativa studier (Olsson & Sörensen, 2011). Analysen 

bygger på hur forskarna har genomfört studierna samt hur väl de har redovisat resultat och 

genomförande. Studierna granskades bland annat avseende urval, bortfall, metod, 

resultatredovisning och diskussion. Granskningsmallen av Olsson och Sörensen (2011) 

saknade bedömning om risk för bias, därför adderades bedömning om låg, medelhög eller hög 

risk för selektions-, behandlings- och bedömningsbias i mallen. Den ursprungliga maximala 

poängsumman modifierades därför och räknades om så att biasrisken kunde tas i beaktande 

och inkluderas i kvalitetsbedömningen. Risken för bias bedömdes med hjälp av en 

granskningsmall för RCT-studier (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 

2014) och redovisades i den modifierade granskningsmallen (bilaga 1). Granskningsmallen 

(Olsson & Sörensen, 2011) består av frågor som utifrån svaren kan generera mellan noll till 

tre poäng, beroende på hur väl det stämmer överens med studien. I den modifierade versionen 

av mallen kunde totalt 50 poäng uppnås. 80–100% av den totala poängsumman visade att 

studien hade en hög kvalitet. 70–79% innebar en medelhög och 60–69% innebar en god 

kvalitet. Om en studie inte uppfyllt 60% av alla poäng vid kvalitetsgranskningen hade 

kvaliteten bedömts som låg (Olsson & Sörensen, 2011). Forsberg och Wengström (2015) 



10 

 

framhåller att RCT-studier med låg kvalitet inte bör inkluderas i en litteraturstudie. Elva av de 

studier som kvalitetsgranskades i litteraturöversikten hade hög och två medelhög kvalitet 

(bilaga 2). De studier som klassades till medelhög kvalitet redovisade inget bortfall samt hade 

medelhög risk för bias. Ingen studie valdes bort på grund av låg kvalitet.    

 

Resultatanalys 

Resultatanalysen utfördes i enlighet med Fribergs (2017) fyra analyssteg vilka kan användas 

för att analysera resultatet i en litteraturöversikt. Först och främst lästes studierna flertalet 

gånger för att uppfatta helheten, sedan gjordes en övergripande sammanfattning för att 

konkretisera innehållet och resultatet. Därefter fördes data från de enskilda studierna in i en 

översiktstabell, bilaga 2, där innehållet redovisas överskådligt avseende syfte, metod, resultat 

och kvalitetsbedömning för att svara mot litteraturstudiens syfte (Friberg, 2017). De två 

förstnämnda stegen är en del i bearbetningsprocessen medan resultatet behandlas senare i 

analysprocessen. Skillnader och likheter i studiernas resultat klargjordes sedan i enlighet med 

det tredje steget i Fribergs analysprocess. I det fjärde steget genomfördes en sammanställning 

av analysen genom att resultatet sorterades i olika kategorier under respektive variabel, för att 

uppnå en tydlig resultatredovisning (Friberg, 2017). En ytterligare tabell skapades också för 

att översiktligt spegla vilken artikel som visade statistisk signifikant effekt för respektive 

studerad variabel (tabell 2). Analysprocessen har speglats av tillförlitlighet där alla ingående 

resultat är tagna i beaktande (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studierna som inkluderades var etiskt prövade, forskarna hade gjort en etisk avvägning och 

redovisat detta på ett tillfredsställande sätt. Studierna som inkluderats är utförda på människor 

och därmed ska forskarna ha tagit människovärdet i beaktande och respekterat den enskilda 

människan som inkluderats i studien (SFS, 2003:460). En särskild etikprövning skulle därför 

vara genomförd samt ett skriftligt medgivande från deltagarna erhållits. Resultatet i denna 

litteraturöversikt har presenterats i sin helhet där alla resultat, oavsett om de stödjer eller inte 

stödjer hypotesen, presenterats.  
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RESULTAT 

Litteraturöversikten inkluderade randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 1458 

deltagare varav 547 var män och 911 var kvinnor. De inkluderade studierna undersökte 

preoperativ kolhydratrik dryck som intervention. Volymen av och antalet tillfällen drycken 

administrerades skilde sig något åt. PONV, smärta, muntorrhet, törst och hunger har studerats 

som primärt eller sekundärt utfallsmått i samtliga studier. Variablerna som bedömdes i 

studierna mättes med VAS, fyrgradig skala, verbal bedömningsskala och/eller förekomst av 

utfallet. Alla studier hade minst en studiegrupp och en eller flera kontrollgrupper i form av 

placebo eller nattfasta. Studierna som inkluderades genomfördes i länderna Belgien, 

Danmark, Finland, Indien, Kina, Kosovo, Sverige, Turkiet och Tyskland. En översikt av 

resultatet återfinns i tabell 2, där utfallens statistiska signifikans i de ingående studierna 

presenteras.  

 

Tabell 2. Statistiskt signifikanta skillnader i interventionsgruppen i förhållande till 

kontrollgrupperna 

 
Illamående Kräkning Smärta Muntorrhet Törst Hunger 

Bisgaard et al., 2004 ns ns ns - - - 

Bopp et al., 2011 ns ns ns - Lägre* ns 

Cakar et al., 2016 ns Lägre* Lägre * - - - 

Dilmen et al., 2017 ns ns - - - - 

Hausel, et al., 2005 Lägre* Lägre* - - - - 

Helminen et al., 2019 ns - ns ns ns ns 

Järvelä et al., 2008 Högre* ns - - - - 

Lauwick et al., 2009 ns ns ns - Lägre** Lägre * 

Sada et al., 2014  
- Kolecystektomi 

- Kolorektalkirurgi 

 
Lägre* 

ns 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
Lägre * 

ns 

 
Lägre* 

Lägre* 

 
Lägre * 

ns 

Savluk et al., 2017 ns - - Lägre* - Lägre* 

Singh et al., 2015 Lägre*** Lägre** Lägre** - - - 

Wang et al., 2019 ns ns - Lägre* Lägre* Lägre* 

Yildiz et al., 2013 ns - - - Lägre* Lägre*  

*** p ≤0,001; ** p ≤0,01; * p≤0,05; ns = ej statistiskt signifikant  
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PONV 

Fyra studier visade signifikant skillnad i illamående, tre visade lägre nivå av illamående 

(Hausel, Nygren, Thorell & Ljungqvist, 2005; Sada, Krasniqi, Hamza, Gashi-Gecaj, Bicaj & 

Kavaja, 2014; Singh et al., 2015) och en visade högre nivå av illamående (Järvelä, Maaranen 

& Sisto, 2008). Hausel et al (2005) redovisade signifikant mindre förekomst av illamående 

12–24 timmar efter operation hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna 0–12 timmar efter operation. Singh et al 

(2015) redovisade tvärtemot signifikant skillnad i förekomst av illamående 0–12 timmar 

postoperativt men inte senare under det första postoperativa dygnet. Sada et al (2014) 

undersökte utfallet vid två olika typer av kirurgi där interventionsgruppen som genomgått en 

kolecystektomi upplevde signifikant lägre nivå av illamående än kontrollgruppen. Denna 

signifikans kunde inte påvisas vid kolorektalkirurgi vilket var den andra typen av kirurgi. 

Järvelä et al (2008) redovisade ett avvikande resultat i form av högre förekomst av illamående 

hos interventionsgruppen än kontrollgruppen. Nio studier visade ingen signifikant skillnad i 

förekomst eller intensitet av illamående mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 

(Bisgaard, Kristiansen, Hjortsø, Jacobsen, Rosenberg & Kehlet, 2004; Bopp, Hofer, Klein, 

Weigand, Martin & Gust, 2011; Cakar, Yilmaz, Cakar & Baydur, 2016; Dilmen, Yentur, 

Tunali, Balci & Bahar, 2017; Helminen, Branders, Ohtonen & Saarnio, 2019; Lauwick, Kaba, 

Maweja, Hamoir & Joris, 2009; Savluk et al., 2017; Wang et al., 2019; Yildiz, Gunal, Yilmaz 

& Yucel, 2013). 

 

Tre av nio studier visade signifikant lägre förekomst (Hausel et al., 2005; Singh et al., 2015) 

respektive lägre nivå av kräkningar (Cakar et al., 2016) hos interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Likt resultatet för illamående som Hausel et al (2005) och Singh et al (2015) 

redovisade, kunde samma mönster ses vid kräkningar. Det vill säga att signifikant lägre 

förekomst av kräkningar förekom i olika tidsperioder i de olika studierna, 0–12 timmar (Singh 

et al., 2015) samt 12–24 timmar postoperativt (Hausel et al., 2005). Sex studier visade ingen 

signifikant skillnad i förekomst eller intensitet gällande kräkningar mellan de studerade 

grupperna (Bisgaard et al., 2004; Bopp et al., 2011; Dilmen et al., 2017; Järvelä et al., 2008; 

Lauwick et al., 2009; Wang et al., 2019).  
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Smärta 

Sex studier undersökte smärtintensitet mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp (Bisgaard 

et al., 2004; Bopp et al., 2011; Cakar et al., 2016; Helminen et al., 2019; Lauwick et al., 2009; 

Singh et al., 2015). Av dessa visade två studier att interventionsgruppen upplevde signifikant 

lägre smärtintensitet jämfört med kontrollgruppen (Cakar et al., 2016; Singh et al., 2015). 

Fyra av studierna som mätte utfallet smärta fann ingen signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgrupp (Bisgaard et al., 2004; Bopp et al., 2011; Helminen et al., 

2019; Lauwick et al., 2009). 

 

Muntorrhet, törst och hunger  

Nivån av muntorrhet undersöktes i fyra studier (Helminen et al., 2019; Sada et al., 2014; 

Savluk et al., 2017; Wang et al., 2019). Tre av dessa rapporterade signifikant lägre nivå av 

muntorrhet hos interventionsgruppen än kontrollgruppen (Sada et al., 2014; Savluk et al., 

2017; Wang et al., 2019). Sada et al (2014) kunde påvisa signifikant skillnad med lägre nivå 

av muntorrhet bland kolecystektomiopererade patienter som druckit en kolhydratrik dryck 

men inte bland patienter som erhållit samma intervention och genomgått kolorektalkirurgi. 

Helminen et al (2019) kunde i sin studie inte påvisa någon signifikant skillnad gällande 

muntorrhet mellan grupperna.  

 

Sex studier undersökte utfallet törst, där fem visade på signifikant lägre törstnivå hos 

interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp (Bopp et al., 2011; Lauwick et al., 2009; Sada 

et al., 2014; Wang et al., 2019; Yildiz et al., 2013). Sada et al (2014) som undersökte två olika 

grupper, kolorektalkirurgiska respektive kolecystektomiopererade patienter, redovisade 

signifikant lägre nivå av törst hos båda patientgrupperna. Yildiz et al (2013) påvisade endast 

signifikant lägre törstnivå hos interventionsgruppen två timmar efter operationen, ej senare 

under det första postoperativa dygnet. Helminen et al (2019) var den enda studie som inte 

påvisade signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.  

 

Utfallet hunger undersöktes i sju av studierna (Bopp et al., 2011; Helminen et al., 2019; 

Lauwick et al., 2009; Sada et al., 2014; Savluk et al., 2017; Wang et al., 2019; Yildiz et al., 

2013). Fem av dessa studier fann signifikant lägre nivå av hunger hos interventionsgrupp än 

kontrollgrupp (Lauwick et al., 2009; Sada et al., 2014; Savluk et al., 2017; Wang et al., 2019; 

Yildiz et al., 2013). Sada et al (2014) redovisade signifikant lägre hungernivå bland patienter 
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som erhållit kolhydratrik dryck och genomgått kolecystektomi, men ingen signifikant skillnad 

kunde påvisas bland den kolorektalkirurgiska patientgruppen. Två studier visade ingen 

signifikant skillnad i hungerkänslor mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp (Bopp et al., 

2011; Helminen et al., 2019).  

 

Ytterligare effekter på välbefinnandet 

Fyra studier undersökte fatigue (Bisgaard et al., 2004; Lauwick et al., 2009; Wang et al., 

2019; Yildiz et al., 2013), en av dessa studier visade signifikant lägre fatigue i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen (Lauwick et al., 2009). Tre studier kunde inte 

påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande fatigue (Bisgaard et al., 2004; 

Wang et al., 2019; Yildiz et al., 2013). I två studier undersöktes utfallet svaghet (Sada et al., 

2014; Yildiz et al., 2013), vilka visade signifikant mindre svaghet i interventionsgrupp jämfört 

med kontrollgrupp. Sada et al (2014) kunde endast påvisa signifikant skillnad hos patienter 

som genomgått kolecystektomi, inte vid kolorektalkirurgi. Yildiz et al (2013) fann signifikant 

lägre sjukdomskänsla i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp kunde påvisas 

avseende grad av ångest (Lauwick et al., 2009; Sada et al., 2014; Savluk et al., 2017), trötthet 

(Helminen et al., 2019), generellt välbefinnande (Bisgaard et al., 2004), sömnkvalitet (Sada et 

al., 2014), andningssvårigheter, frossa eller koncentrationsproblem (Bopp et al., 2011). Även 

Yildiz et al (2013) undersökte utfallet koncentrationsproblem vilket i den studien visade sig 

vara signifikant lägre i interventionsgruppen.  
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DISKUSSION 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva om kolhydratrik dryck kan påverka 

välbefinnandet postoperativt. Effekten av interventionen vid PONV kunde inte helt klargöras. 

Muntorrhet, törst och hunger visade sig minska signifikant i flertalet studier bland patienter 

som intagit en kolhydratrik dryck preoperativt. Inget tydligt resultat kunde påvisas vid smärta 

eller övriga utfall för välbefinnande som översikten undersökt.   

 

Resultatdiskussion 

Oberoende utfallsmått var det varierande resultat gällande om kolhydratrik preoperativ dryck 

hade effekt på välbefinnandet i de inkluderade studierna. Hur ofta och hur mycket som 

administrerades av interventionen eller placebopreparatet varierade. Majoriteten av de 

inkluderade studierna administrerade dryck kvällen före operationsdagen samt ungefär två 

timmar preoperativt. Fyra av studierna undersökte effekten om drycken endast gavs två 

timmar före operationen och inte dagen före (Bopp et al., 2011; Helminen et al., 2019; Järvelä 

et al., 2008; Lauwick et al., 2009). Då dessa fyra studier inte visade signifikans av 

interventionen för de flesta variablerna, kan det diskuteras huruvida tidpunkten för 

administration kan ha betydelse för resultatet. Savluk et al (2017) studerade effekten av 

interventionen vid tre olika tillfällen, vid åtta samt två timmar före operation, endast dagen 

innan eller endast morgonen före operationen. Studien kunde inte påvisa någon signifikant 

skillnad mellan grupperna som druckit kolhydratrik dryck i förekomst av illamående, törst och 

hunger vilket talar mot att tidpunkterna för administrationen har betydelse. I samtliga studier 

varierade mängden kolhydratrik dryck mellan 200 ml och 800 ml som antingen 

administrerades som en engångsdos eller vid två olika tillfällen. Det är därför möjligt att även 

mängden administrerad dryck har påverkat resultatet.  

 

PONV  

Endast fyra av 13 studier visar på signifikant lägre nivå av illamående och/eller kräkningar i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Cakar et al., 2016; Hausel et al., 2005; 

Sada et al., 2014; Singh et al., 2015). I två av studierna påvisades signifikansen vid olika tider, 

0–12 timmar (Singh et al., 2015) och 12–24 timmar (Hausel et al., 2005) postoperativt, vilket 

kan innebära ett svagare resultat. Trots detta är båda tidsintervallerna under det första 

postoperativa dygnet vilket ändå visar på positiv effekt från interventionen. I de studier som 

påvisade signifikant minskning undersökte tre effekten av kolhydratrik preoperativ dryck på 
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patienter som genomgått en kolecystektomi (Hausel, et al., 2005; Sada et al., 2014; Singh et 

al., 2015). Det kan därmed diskuteras huruvida effekten på PONV kan bero på vilket ingrepp 

som utförs. Dock visade två andra studier som också studerade patienter som genomgått 

kolecystektomi, att kolhydratrik preoperativ dryck inte hade någon signifikant effekt på 

PONV (Bisgaard et al., 2004; Helminen et al., 2019). Kolecystektomier är dessutom kopplade 

till en högre förekomst av PONV (Gan et al., 2014), vilket kan innebära att en minskning blir 

tydligare vid dessa typer av ingrepp. Resultatet i en studie (Järvelä et al., 2008) avvek från 

övriga då de redovisade signifikant högre förekomst av illamående hos patienter i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen vid kranskärlsoperation. Däremot studerades 

samma typ av kirurgi i Savluk et al (2017) vilka redovisade ett motsägande resultat. 

Interventionsgruppen i studien var liknande i storlek och fick samma mängd kolhydratrik 

dryck vid samma tidpunkt preoperativt som i studien av Järvelä et al (2008). Savluk et al 

(2017) redovisade ingen signifikant skillnad i nivå av illamående i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. Detta gör att resultatet i Järvelä et al (2008) kan ifrågasättas då 

ingen av de övriga studierna i översikten har visat på en ökning av illamående i 

interventionsgruppen.  

 

Kvinnligt kön är en riskfaktor för att utveckla PONV (Gan et al., 2014). I tre av fyra studier 

som visade signifikant lägre förekomst eller intensitet av PONV var majoriteten av de 

deltagande kvinnor (Hausel et al, 2005; Sada et al., 2014; Singh et al., 2015). Möjligen kan 

överrepresentationen av kvinnligt kön i studierna varit till fördel för det resultat de kom fram 

till. Många av de andra studierna som inkluderats i översikten, som inte visat någon 

signifikant skillnad gällande minskning av PONV, har en jämnare könsfördelning. Vad som 

talar emot resonemanget att könsfördelningen påverkat resultatet, är att Lauwick et al (2009) 

endast inkluderade kvinnor i sin studie och redovisar ingen signifikant skillnad i förekomst av 

PONV. Även tre andra studier som inkluderar något fler kvinnor än män redovisade ingen 

signifikant skillnad vid illamående (Bisgaard et al., 2004; Helminen et al., 2019; Yildiz et 

al.,2013) eller kräkningar (Bisgaard et al., 2004) mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp.  

 

Effekten av kolhydratrik preoperativ dryck på PONV kan inte helt klargöras i resultatet. 

Macario et al (1999) uppger hur PONV är några av de postoperativa besvär som patienter 

helst vill undvika. Resultatet i litteraturöversikten tyder på att kolhydratrik dryck möjligen kan 

användas för att minska besväret i vissa fall, då särskilt vid kolecystektomier (Hausel et al., 
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2005; Sada et al., 2014; Singh et al., 2015). Då PONV upplevs som ett stort lidande kan 

indikation för att drycken ska administreras ändå finnas, för att eventuellt förbättra 

välbefinnandet postoperativt.  

 

Smärta  

Endast två av sex studier visar på signifikant lägre smärtintensitet hos interventionsgrupper 

jämfört med kontrollgrupper (Cakar et al., 2016; Singh et al., 2015). Studierna som fann 

signifikant lägre smärtintensitet administrerade kolhydratrik dryck på kvällen före samt 

morgonen inför operation (Cakar et al., 2016; Singh et al., 2015). De studier som inte kunde 

påvisa någon signifikant minskning gav den kolhydratrika drycken endast på morgonen inför 

operationen (Bopp et al., 2011; Helminen et al., 2019; Lauwick et al., 2009). Detta kan tyda 

på att mängden kolhydratrik dryck är betydande för graden av smärtlindring. Däremot 

administrerade Bisgaard et al (2004) den kolhydratrika drycken på både kvällen innan samt på 

morgonen inför operationen utan att påvisa signifikant lägre grad av smärta vilket talar mot 

argumentet. Utifrån litteraturöversiktens resultat kan preoperativ kolhydratrik dryck inte anses 

ha någon betydande effekt på postoperativ smärta. Det försämrade välbefinnande som smärta 

innebär (Andión et al., 2013) verkar därmed inte kunna påverkas med preoperativ 

kolhydratrik dryck utan behöver lindras genom andra metoder.  

 

Muntorrhet, törst och hunger 

Sex av sju analyserade studier som berörde två eller fler av utfallen muntorrhet, törst och 

hunger visade på signifikant minskade besvär i interventionsgruppen (Bopp et al., 2011; 

Lauwick et al., 2009; Sada et al., 2014; Savluk et al., 2017; Wang et al., 2019; Yildiz et al., 

2013). Denna översikt bidrar därmed till konstaterandet att preoperativ kolhydratrik dryck kan 

bidra till bättre postoperativt välbefinnande i form av minskad muntorrhet, törst och hunger, 

som alla är postoperativa besvär vilka orsakar lidande hos patienter (Berntzén et al., 2011; 

Robleda et al., 2015). Tosun et al (2015) beskriver liknande resultat då de framhåller att 

patienter som fastat mindre än 12 timmar har signifikant mindre törst och hunger än de som 

fastat mer än 12 timmar. Det kan då diskuteras om effekten på variablerna törst och hunger i 

större grad beror på den förkortade fastetiden än på interventionen i sig. Eriksson (1994) 

beskriver sjukdomslidandet som ett lidande vilket uppstår från sjukdomen eller behandlingen 

av en sjukdom. Muntorrhet, törst och hunger skulle därmed kunna klassas som 

sjukdomslidande då det uppkommer efter en behandling i form av kirurgi. Det kan också 
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argumenteras att muntorrhet, törst och hunger uppkommer som vårdlidande då det är lidande 

som kan uppkomma från preoperativ fasta. Eriksson (1994) menar att det onödiga lidandet 

ska undvikas och det är därmed av stor vikt att dessa besvär både uppmärksammas och lindras 

för att främja välbefinnande.  

 

Ytterligare effekter på välbefinnandet 

Utifrån resultatet i översikten kunde inget tydligt resultat hittas gällande ytterligare effekter 

preoperativ kolhydratrik dryck skulle kunna ha på det postoperativa välbefinnandet. De 

ytterligare variabler som undersöktes var fatigue, ångest, svaghet, trötthet, generellt 

välbefinnande, sömnkvalitet, andningssvårigheter, frossa och koncentrationsproblem. 

Däremot var det enbart ett fåtal studier som undersökte dessa variabler (Bisgaard et al., 2004; 

Bopp et al., 2011; Helminen et al., 2019; Lauwick et al., 2009; Sada et al., 2014; Savluk et al., 

2017; Wang et al., 2019; Yildiz et al., 2013). För att dra en slutsats huruvida kolhydratrik 

dryck kan ha effekt på variablerna krävs ytterligare studier som behandlar välbefinnande 

utifrån dessa variabler.  

 

Klinisk implikation 

Preoperativ kolhydratrik dryck har delvis visat sig ha positiv effekt på postoperativa 

komplikationer, särskilt gällande muntorrhet, törst och hunger som är några av variablerna 

patienter tycker orsakar mycket lidande efter operation (Andión et al., 2013; Klappenbach et 

al., 2013; Macario et al. 1999; Madsen et al., 1998; Robleda et al., 2015). Ljungqvist et al 

(2017) beskriver att den multidisciplinära vårdmodellen, ERAS, kan leda till förkortad 

sjukhusvistelse. Det kan diskuteras hur stor påverkan preoperativ kolhydratrik dryck som 

enskild intervention har på vårdtiden. Resultatet i översikten visar störst effekt av 

interventionen på muntorrhet, törst och hunger vilket troligen inte är den viktigaste 

anledningen till förlängd sjukhusvistelse (Apfelbaum et al., 2003; Gan et al., 2014). Än idag 

förekommer ibland långa fastetider i den preoperativa vården (Crenshaw & Winslow, 2002; 

Tosun et al., 2015). Motivet till de långa fastetiderna bör ifrågasättas och inte genomföras i 

onödan i enlighet med aktuell forskning (Brady et al., 2003; Ljungqvist et al., 2017). 

Sjukvården ska bedrivas med grund i evidensbaserad vård och vårdpersonal ska hela tiden 

bedöma om den vård som erbjuds vilar på den bästa möjliga vetenskapen (Rosén, 2013). 

Detta beskrivs även i sjuksköterskans etiska kod, där det framhålls att sjuksköterskan har en 

viktig roll i att utveckla och applicera evidensbaserad omvårdnad i verksamheter (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2017). Det är därför av vikt att inom vårdyrket ta till sig forskning och 

ifrågasätta gamla rutiner, däribland lång preoperativ fasta. Förhoppningsvis kan 

sjuksköterskan med hjälp av kunskapen från litteraturöversikten motiveras till ökad etablering 

och följsamhet kliniskt, vilket leder till en tryggare och mer patientsäker vård. Sjuksköterskan 

har en ledande roll och ett ansvar att informera om effekten av preoperativ kolhydratrik dryck. 

Sjuksköterskan ska därmed säkerställa att patienter erbjuds preoperativ kolhydratrik dryck då 

det kan främja välbefinnandet efter operation och minska lidandet, vilket är i enlighet med 

vad Eriksson (1994) anser att vården ska sträva efter.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes för att besvara syftet vilket var lämpligt då arbetet bidrog till att 

beskriva kunskapsläget inom området utifrån vald litteratur (Forsberg & Wengström, 2015). 

För att en studie skulle inkluderas i översikten krävdes att det var en RCT-studie med god 

kvalitet. Detta är en av litteraturöversiktens styrkor då bevisvärdet hos RCT-studier är högt 

och leder till ett mer tillförlitligt resultat (Forsberg & Wengström, 2015). De studier som 

inkluderades i arbetet skulle vara kvantitativa studier vilket kan vara en fördel i det hänseende 

att det är lätt att jämföra de ingående studiernas resultat med varandra. Det kan däremot vara 

svårt att mäta subjektiva känslor vilket kan vara en svaghet då viktig information från 

studiedeltagarna kan missas i förhållande till upplevt välbefinnande. Om arbetet haft en 

kvalitativ ansats hade möjligen en djupare förståelse kunnat nås kring patienternas upplevda 

välbefinnande.  

 

En tidsperiod på 15 år valdes för att exkludera äldre forskning på området och få ett 

tillräckligt stort urval. Detta bidrog till att mycket ny forskning inkluderades i översikten 

vilket är av stor vikt då utvecklingen inom kirurgi går snabbt (Robinson & Toledo, 2012).  

 

En annan styrka hos översikten är att litteratursökningen genomfördes i de tre största 

databaserna för omvårdnadsforskning, PubMed, CINAHL och Cochrane Library (Forsberg & 

Wengström, 2015). Däremot finns en viss möjlighet att ytterligare studier hade kunnat 

inkluderas om fler databaser hade genomsökts. I sökprocessen har breda söktermer använts 

vilket har bidragit till att ett stort och relevant urval av artiklar inom ämnet har kunnat 

inkluderas. För att sökresultatet skulle speglas av studier som bearbetar omvårdnadsforskning 

användes söktermen ”preoperative care”. Möjligheten att använda söktermen ”wellbeing” 
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undersöktes för att uppnå en tydligare koppling till ämnet, däremot användes den ej då inga 

ytterligare sökresultat genererades. Att endast vuxna individer som genomgått elektiv kirurgi 

inkluderades bidrog till att alla studier analyserade liknande deltagargrupper. En svaghet hos 

vissa av de inkluderade studierna var att de hade en ojämn könsfördelning vilket möjligtvis 

har kunnat påverka resultatet.  Om inklusionskriteriena specificerats ytterligare, exempelvis 

gällande könsfördelning och mängd av interventionen, hade litteraturöversiktens resultat blivit 

mer generaliserbart. Däremot hade då urvalet inte blivit tillräckligt stort och en slutsats hade 

inte kunnat dras. 

 

Den kvalitetsanalys som användes vid bedömning av studierna gav en tydlig inblick i 

studierna samt en djupare förståelse för artiklarnas kvalitet. Kvalitetsanalysen gav därmed 

värdefull hjälp och vägledning för resultatets evidensvärde. En brist med kvalitetsanalysen var 

dock att ingen bedömning för bias var inkluderad vilket resulterade i att SBU:s (2014) 

bedömning för bias adderades till den ursprungliga kvalitetsanalysen (Olsson & Sörenssen, 

2011). Detta tillägg kan ses som en styrka då bedömningen av bias gav en tydligare analys av 

kvaliteten. Avsikten var att exkludera studier som vid kvalitetsgranskningen visade sig ha låg 

kvalitet, däremot uppfyllde alla studier god kvalitet och ingen behövde bli borttagen. Den 

tabell (bilaga 2) som utformades för att översiktligt redovisa de enskilda studierna var till stor 

hjälp för att få en överblick över studiernas genomförande och resultat. De olika kolumnerna i 

tabellen organiserades så att innehållet på ett lättöverskådligt sätt kunde förmedlas. För att 

tydliggöra vilka studier som redovisade statistiskt signifikanta skillnader mellan interventions- 

och kontrollgrupper för de olika utfallsmåtten skapades en översiktstabell (tabell 2). Tabellen 

bidrog till att resultatet blev överskådligt vilket underlättade vid resultatanalysen. Samtliga 

inkluderade studier har diskuterat att deltagarna lämnat medgivande inför deltagande i studien 

och/eller redovisat hur den etiska prövningen gått till. Detta är en styrka hos översikten då 

människovärdet är viktigt att ha i beaktande och genomförande av en etisk avvägning är en 

lagstadgad skyldighet vid forskning (SFS, 2003:460).  

 

Syftet var att undersöka effekten av preoperativ kolhydratrik dryck oavsett vilken typ av 

kirurgi som genomförts, därför har studier som undersöker olika typer av operationer 

inkluderats. Studier som använt olika mätinstrument, haft olika tidpunkter för datainsamling 

och skillnad i administration av interventionen har inkluderats för att få ett så representativt 

urval som möjligt. Däremot kan det ha påverkat översiktens generaliserbarhet. Som tidigare 

diskuterat kan det vara bra att ha i åtanke att resultatet av interventionens effekt möjligen 
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påverkats av dessa olikheter och att resultatet därför hade kunnat se annorlunda ut om 

exempelvis samma typ av kirurgi eller samma mängd av interventionen undersökts separat. I 

hänseende av detta är vidare forskning inom ämnet av vikt, för att ytterligare säkerställa 

effekten av kolhydratrik dryck på välbefinnandet. 

 

 

Slutsats 

Preoperativ kolhydratrik dryck kan bidra till bättre välbefinnande postoperativt gällande 

muntorrhet, törst och hunger hos kirurgiska patienter. Däremot kan interventionens effekt på 

postoperativt illamående, kräkningar och smärta inte helt klargöras då endast en tredjedel av 

inkluderade studier visar på signifikant minskning i interventionsgruppen. Sammantaget kan 

det konstateras att preoperativ kolhydratrik dryck bör administreras inför kirurgi då det till 

viss del kan öka välbefinnandet och minska lidandet postoperativt.  
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BILAGA 1. KVALITETSANALYS 

Poängsättning 0 1 2 3 Poäng 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas  1/3 2/3 Samtliga  

 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven  

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
 

 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet)  

Ej acceptabel Låg Medel God  

 

Bortfall Ej angivet Över 20% 5–20% Under 5%  

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej  

 

 

 

 

 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Risk för selektionsbias Hög Medelhög Låg   

Risk för behandlingsbias Hög  Medelhög Låg   

Risk för bedömningsbias Hög Medelhög Låg   

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej Ja    

Resultatbeskrivning  Saknas Otydlig Medel Tydlig  

Statistisk analys  Saknas Mindre bra Bra   

Confunders Ej kontrollerat Kontrollerat    

Tolkning av resultatet Ej acceptabelt Låg Medel  God  

Diskussion      

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig  

Diskussion av egen kritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

 

 

 

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God  

 

Slutsatser      

Överensstämmelse med 

resultat  

Slutsats saknas Låg Medel God  

 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas    

Total poäng (50 p)      

      

Hög kvalitet 

Grad 1: 80-100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelhög kvalitet 

Grad 2: 70-79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God kvalitet  
Grad 3: 60-69% 

     
 

Låg kvalitet 

Grad 4: <60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel och författare:       

Olsson & Sörenssen (2011); SBU (2014)
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BILAGA 2. ÖVERSIKT AV ANALYSERAD LITTERATUR 

Författare, Titel, 
Tidskrift, Årtal & Land. 

Syfte Metod & Urval  Resultat Kvalitet 

Bisgaard, T., Kristiansen, 

V.B., Hjortsø, N.C., 

Jacobsen, L.S., Rosenberg, 
J. & Kehlet, H. 

 

Randomized clinical trial 
comparing an oral 

carbohydrate beverage with 

placebo before laparoscopic 
cholecystectomy.  

 

British Journal of Surgery 

 
2004  

 

Danmark 

Att utvärdera effekten av intag av 

kolhydratrik dryck inför elektiv 

laparoskopisk kolecystektomi.  

94 patienter inkluderades, 8 bortfall (71 kvinnor, 

15 män).  

 
Randomisering till två grupper, en 

interventionsgrupp och en placebogrupp. 

Interventionsgruppen drack 800 ml kolhydratrik 
dryck kvällen inför operation samt 400 ml igen på 

operationsdagens morgon. Placebogruppen drack 

samma mängd smaksatt vatten vid samma 
tidpunkter.  

 

Generellt välbefinnande, aptit och smärta mättes 

med VAS-skala. Fatigue mättes med en 
ordinalskala mellan 1–10. PONV mättes med en 

verbal bedömningsskala.  

 
Statistisk analys gjordes med Fisher’s exact test 

och χ2 

test användes när det kunde appliceras beroende 
på skalnivå.  

PONV - Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande illamående och kräkning  

Smärta - Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna.  

 

Fatigue - Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna.  

Aptit - Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  
Generellt välbefinnande - Ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.   

Hög* 

Bopp, C., Hofer, S., Klein, 

A., Weigand, M.A., Martin, 

E. & Gust, R. 
 

A liberal preoperative 

fasting regimen improves 
patient comfort and 

satisfaction with anesthesia 

care in day-stay minor 
surgery. 

 

Minerva Anestesiologica 

 
2011 

 

Att undersöka huruvida begränsat oralt 

intag av en kolhydratrik dryck två 

timmar inför operation kan förbättra 
perioperativt välbefinnande och 

tillfredsställning vid anestesiologisk 

vård för elektiv dagkirurgisk 
oftalmologi. 

109 personer deltog (53 kvinnor, 56 män). Inget 

bortfall. 

 
Randomisering till två grupper skedde, en 

kontrollgrupp som fastade från midnatt och en 

interventionsgrupp som drack 200 ml 
kolhydratrik dryck två timmar inför operationen.  

 

Välbefinnande bedömdes tre gånger: efter 
anestesiologens besök, innan den preoperativa 

drycken intagits samt postoperativt innan 

utskrivning. Variabler som bedömdes var hunger, 

törst, postoperativ smärta, PONV, problem med 
andning, frossa och koncentrationsproblem.  

PONV - Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Smärta - Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. Törst - Signifikant skillnad i nivå av 

törst mellan grupperna, där interventionsgruppen 

skattade betydligt lägre (p<0,05).  
Hunger - Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

 
Andningssvårigheter - Ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

Frossa - Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. 
Koncentrationsproblem - Ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

Hög* 
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Tyskland Bedömningen gjordes med en skala på fyra 

nivåer, mycket stark, stark, måttlig samt låg.  

 

Statistisk analys mellan grupperna gjordes med 
Mann-Whitney U-test.  

  

   

Cakar, E., Yilmaz, E., 
Cakar, E. & Baydur, H. 

 

The effect of preoperative 
oral carbohydrate solution 

intake on patient comfort. 

 

Journal of PeriAnasthesia 
Nursing 

 

2016 
 

Turkiet 

Att undersöka effekten av preoperativ 
kolhydratladdning på postoperativt 

obehag hos patienter som genomgår 

elektiv tyreoidektomi. 

100 deltagare, 10 bortfall (50 kvinnor, 40 män). 
 

Randomisering till tre grupper: En grupp fastade 

från midnatt. En grupp fick intravenös 
glukosinfusion. En grupp fick 800 ml 

kolhydratrik dryck på kvällen samt 400 ml två 

timmar innan operation.    

 
VAS-skattning av PONV och smärta på 

uppvaksavdelning. 

 
Statistisk analys gjordes med Kruskal-Wallis test. 

Illamående - Ingen statistisk signifikant skillnad 
gällande illamående mellan grupperna.   

Kräkningar -Statistisk signifikant skillnad för 

lägre nivå av kräkningar (p = 0,025) hos 
interventionsgruppen jämfört med fastegruppen.  

Smärta - Statistisk signifikant skillnad för lägre 

nivå av smärta (p = 0,034) hos 

interventionsgruppen jämfört med fastegruppen.  

Hög* 

Dilmen, O.K., Yentur, E., 
Tunali, Y., Balci, H. & 

Bahar, M.  

 

Does preoperative oral 
carbohydrate treatment 

reduce the postoperative 

surgical stress response in 
lumbar disc surgery?  

 

Clinical Neurology and 
Neurosurgery 

 

2017 

 
Turkiet 

Det primära syftet med studien var att 
utvärdera effekten av preoperativ 

kolhydratladdning på insulinresistens 

och stressrespons under de första 24 

timmarna efter kirurgi i ländryggen. 
Det andra syftet med studien var att 

bedöma effekten av preoperativ 

kolhydratladdning på PONV.   

43 deltagare, 3 deltagare exkluderades från 
studien. (20 kvinnor, 20 män). 

 

Randomisering till två grupper. 

En interventionsgrupp som erhöll 800 ml 
kolhydratrik dryck kvällen inför operationen, 

samt 400 ml operationsmorgonen. 

Placebogruppen fastade 8 timmar inför 
operationen.  

 

Illamående och kräkning mättes med förekomst 
morgonen inför operationen, i operationsrummet 

innan anestesi samt 6 och 24 timmar efter 

operationsstart. 

 
Deskriptiv analys gjordes, ingen annan statistisk 

analys. 

PONV- Tre patienter av 20 i 
interventionsgruppen led av illamående medan 

två av 20 i placebogruppen gjorde det. Ingen led 

av kräkningar. 

Förekomst av illamående och kräkning varierade 
sig inte mellan grupperna, ingen statistisk 

signifikans fanns.   

Hög* 

Hausel, J., Nygren, A., 
Thorell, M. & Ljungqvist, 

O.  

Att undersöka de möjliga effekterna av 
kolhydratrik dryck på PONV efter 

laparoskopisk kolecystektomi. 

174 deltagare, 2 bortfall (127 kvinnor, 45 män).  
 

PONV - 12-24 h postoperativt var det 
signifikant fler i fastegruppen som hade episoder 

av PONV än i interventionsgruppen (p=0,039). 

 Hög* 
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Randomized clinical trial of 

the effects of oral 

preoperative carbohydrates 
on postoperative nausea and 

vomiting after laparoscopic 

cholecystectomy 
 

British Journal of Surgery 

 
2005 

 

Sverige 

Deltagare randomiserades till tre olika grupper 

interventionsgrupp, placebogrupp och 

fastegrupp.   

Interventionsgruppen erhöll en kolhydratrik dryck 
och placebogruppen fick en kolhydratfri lösning. 

Kvällen innan operation fick interventions- och 

placebogruppen 800 ml vätska att dricka. 
Morgonen på operationsdagen erhöll de 400 ml 

vätska. Fastegruppen var fastande efter midnatt. 

 
VAS-skattning och objektiv mätning av PONV 

skedde under det första postoperativa dygnet (0–

12, 12–24 h).   

 
Statistisk analys av korrelationer i VAS-data 

gjordes med Spearman rank test och χ2 test 

analyserade binominal data.   

Skillnad fanns hela dygnet då 

interventionsgruppen upplevde mindre 

kräkningar och illamående än placebo och 

fastegruppen men dessa skillnader var ej 
signifikanta. 

  

Helminen, H., Branders, H., 

Ohtonen, P. & Saarnio, J. 

 
Effect of pre-operative oral 

carbohydrate loading on 

recovery after day-case 

cholecystectomy: a 
randomised controlled trial. 

  

European Society of 
Anaesthesiology 

 

2019 
 

Finland. 

Att undersöka om preoperativ 

kolhydratladdning leder till förbättrad 

återhämtning efter dagkirurgisk 
kolecystektomi.   

120 utvalda patienter, bortfall 7 (91 kvinnor, 22 

män).  

 
Deltagarna randomiserades till två olika grupper. 

Interventionsgruppen fick 200 ml kolhydratrik 

dryck 2–3 timmar före operation. 

Kontrollgruppen fastade från midnatt.  
 

Deltagarna skattade sitt välbefinnande med hjälp 

av en VAS-skala. De variabler som analyserades 
var törst, hunger, muntorrhet, trötthet, illamående, 

och smärta.  

 
Mätningarna gjordes vid ankomst till sjukhuset, 

vid ankomst till operationssal, 2h och 4h 

postoperativt samt innan utskrivning. 

 
Statistisk analys gjordes med Pearson x2 test eller 

Fischer’s exact test.   

Illamående – Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna 

Smärta – Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna 

Muntorrhet – Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna 

Törst – Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna 

Hunger – Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna 
 

Trötthet – Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.   

Hög* 

Järvelä, K., Maaranen, P. & 
Sisto, T. 

 

Att utvärdera effekten av en 
preoperativ kolhydratrik dryck jämfört 

med fasta på insulinbehovet hos icke-

diabetiker som genomgår elektiv 

101 deltagare (17 kvinnor, 84 män). 
 

Randomisering till två grupper. En 

interventionsgrupp som intog 400 ml kolhydratrik 

PONV - Fler patienter i interventionsgruppen 
upplevde illamående postoperativt jämfört med 

kontrollgruppen (p=0,044), medan kräkningar 

förekom lika ofta i båda grupperna.  

Medelhög** 
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Pre‐operative oral 

carbohydrate treatment 

before coronary artery 

bypass surgery. 
 

Acta Anasthesiologica 

Scandinavica 
2008 

 

Finland 

kranskärlskirurgi. Ett andra syfte med 

studien var att undersöka förekomsten 

av PONV hos dessa patienter. 

lösning på morgonen, samt en kontrollgrupp som 

fastade från midnatt. 

 

PONV mättes med förekomst av illamående och 
kräkning postoperativt.  

 

Statistiska analyser gjordes med x2 test.  

Lauwick, S.M., Kaba, A., 

Maweja, S., Hamoir, E.E. & 

Joris, J.L.  

 
Effects of oral preoperative 

carbohydrate on early 

postoperative outcome after 
thyroidectomy.  

 

Acta Anæsthesiologica 
Belgica 

 

 2009 

 
Belgien 

Att undersöka preoperativ kolhydratrik 

drycks effekt på tidiga postoperativa 

besvär hos patienter som genomgår 

tyroidektomi. Hypotesen som prövas är 
att preoperativ kolhydratrik dryck 

reducerar risken för primärt PONV och 

sekundärt välbefinnande som törst, 
hunger och fatigue.   

251 kvinnor valdes ut, 51 bortfall.  

 

Randomisering till en interventionsgrupp och en 

placebogrupp.  
Morgonen innan operation fick 

interventionsgruppen 400 ml kolhydratrik 

lösning. Placebogruppen fick 100 ml smaksatt 
vatten. 

 

Förekomst och svårighetsgrad av PONV mättes 
0–4 h, 4–12 h och 12-24h postoperativt. 

Svårighetsgrad av illamående mättes på en 

fyrgradig skala.  

Intensitet av smärta, törst, hunger, ångest och 
fatigue mättes på en VAS-skala 2,6 och 24 h 

postoperativt. 

Statistisk analys gjordes med ANOVA och 
student’s t-test. För icke-parametrisk data 

användes Mann-Whitney U-test.   

PONV - Ingen signifikant skillnad i förekomst 

eller svårighetsgrad av PONV kunde kartläggas 

mellan de två undersökningsgrupperna.  

Smärta - Ingen signifikant skillnad i smärta 
kunde visas mellan grupperna.   

Törst - Interventionsgruppen upplevde 

signifikant lägre nivå av törst (p=0,007) än 
kontrollgruppen.  

Hunger -Interventionsgruppen upplevde 

signifikant lägre nivå av hunger (p=0,04) än 
kontrollgruppen.   

 

Fatigue -Interventionsgruppen skattade 

signifikant mindre fatigue (p=0,001) än 
kontrollgruppen. 

Ångest - Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

Hög* 

Sada, F., Krasniqi, A., 
Hamza, A., Gashi-Gecaj, 

A., Bicaj, B. & Kavaja, F.  

 

A randomized trial of 
preoperative oral 

carbohydrates in abdominal 

surgery. 
  

BMC Anasthesiology 

 

Att undersöka effekten av preoperativ 
kolhydratrik dryck på patienters 

postoperativa välbefinnande efter 

operation.  

162 utvalda, 20 bortfall.  
 

Randomisering till tre grupper. En 

interventionsgrupp och en placebogrupp som 

vardera fick 800 ml dryck kvällen före operation 
och 200 ml morgonen inför operation.   

Interventionsgruppen fick en kolhydratrik dryck 

och placebogruppen fick en kolhydratfri lösning. 
Kontrollgruppen var fastande från midnatt.  

 

Kolorektalpatienter: 
Törst- Endast törst visade sig vara signifikant 

lägre hos interventionsgruppen.  

0–24 h, p <0,05 mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp.  
36–48 h, p <0,05 mellan interventionsgrupp och 

placebogrupp. 

 
Illamående, muntorrhet, hunger, svaghet, 

ångest och sömnkvalitet - Ingen signifikant 

skillnad. 

Hög* 
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2014 

 

Kosovo 

Grupperna undersöktes avseende om de 

genomgått kolorektalkirurgi (38 kvinnor, 33 män) 

eller öppen kolecystektomi (51 kvinnor, 20 män). 

 
Mätningar på välbefinnandet utfördes en gång 

efter 24 h samt 36–48 h postoperativt med hjälp 

av en VAS-skala mellan 1–10.  
 

Variablerna som undersökts är törst, ångest, 

hunger, muntorrhet, illamående, svaghet, 
sömnkvalitet.  

 

Statistisk analys gjordes med ANOVA och 

Bonferroni för parametrisk data. För icke 
parametrisk data användes Kruskal-Wallis och 

Dunn test. 

 

Kolecystektomi patienter: 

Illamående, törst, hunger & svaghet-  

0–24 h, p <0,05. Signifikant bättre välbefinnande 
hos interventionsgrupp än kontrollgrupp. 

Muntorrhet- 0-24 h, signifikant lägre nivå av 

muntorrhet hos interventionsgruppen än 
kontrollgruppen (p <0,05).  

36-48h, 

interventionsgruppen skattade signifikant lägre 
nivå av muntorrhet än  

kontrollgruppen (p <0,05).  

 

Ångest och sömnkvalitet - Ingen signifikant 
skillnad. 

 

Mellan interventionsgruppen och 
placebogruppen kunde ingen signifikant skillnad 

mätas gällande någon av variablerna.  

Savluk, Ö.F.,  Kuşçu M.A., 
Güzelmeriç F., Gürcü M.E., 

Erkılınç, A., Çevirme 

D,...Koçak T. 

 
Do preoperative oral 

carbohydrates improve 

postoperative outcomes in 
patients undergoing 

coronary artery bypass 

grafts?  
Turkish Journal of Medical 

Science 

 

2017 
 

Turkiet 

Att avgöra om preoperativ kolhydratrik 
dryck hos patienter som genomgår 

kranskärlskirurgi kan förbättra 

välbefinnandet postoperativt 

152 deltagare vilka delades upp i fyra grupper (26 
kvinnor, 126 män). 

 

Grupp 1 - Erhöll 800 ml kolhydratrik dryck 8 h 

före operation + 400 ml 2 h före operation.  
Grupp 2 - Erhöll 400 ml kolhydratrik dryck 8 h 

före operation. 

Grupp 3 - Erhöll 400 ml kolhydratrik dryck 2 
h före operation. 

Grupp 4 - 8 h preoperativ fasteperiod.  

 
Välbefinnandet, som undersöktes i form 

av muntorrhet, hunger, ångest och illamående 

skattades med VAS-skala vid 5 tillfällen. 2 

gånger preoperativt, vid transport till 
intensivvårdsavdelning, efter 6 h och efter 24 h. 

 

Statistisk analys gjordes med ANOVA.  

Illamående - Ingen signifikant skillnad kunde 
påvisas mellan grupperna. 

Muntorrhet - Signifikant lägre nivå av 

muntorrhet i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, p=0,03. 
Hunger - Signifikant lägre nivå av hunger i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, p=0,02. 
 

Ångest - Ingen signifikant skillnad i ångest 

kunde påvisas mellan grupperna. 

Medelhög** 

Singh, B.N., Dahiya, D., 

Bagaria, D., Saini, V., 

Att undersöka effekten av preoperativ 

kolhydratrik dryck på PONV och 

120 deltagare (94 kvinnor, 26 män) 

randomiserades till 3 grupper. Interventionsgrupp, 

Illamående - Signifikant skillnad med lägre 

förekomst av illamående hos 

Hög* 
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Kaman, L., Kaje, V.,... Jain, 

K. 

 

Effects of preoperative 
carbohydrates drinks on 

immediate postoperative 

outcome after day care 
laparoscopic 

cholecystectomy. 

Surgical Endoscopy  
 

Surgical Endoscopy 

 

2015 
 

Indien 

smärta efter dagkirurgisk 

laparoskopisk kolecystektomi. 

placebogrupp och kontrollgrupp som fastade från 

midnatt. 

 

Interventions- och placebogruppen fick 400 ml 
dryck kvällen före operation och 200 ml dryck på 

morgonen före operationen. 

 
Smärta mättes med VAS-skala och PONV 

registrerades vid förekomst av illamående eller 

kräkning. Mätningarna skedde 0–4 h, 4–12 h och 
12-24h postoperativt.  

 

Statistisk analys gjordes med x2 test. Icke 

parametrisk data analyserades med Mann–
Whitney U och Kruskal–Wallis test.  

interventionsgruppen jämfört med placebo- och 

fastegrupp 0–4 h efter operation, p=0,001.  

4–12 h och 12–24 h ingen signifikant skillnad 

påvisades. 
Kräkningar - Interventionsgruppen visade 

signifikant skillnad i lägre förekomst av 

kräkningar jämfört med placebo och fastegrupp 
både 0–4 h (p=0,004) och 4–12 h (p=0,001) efter 

operation.  12-24h ingen signifikant skillnad 

påvisades.   
Smärta - En signifikant skillnad i smärtnivå 

mellan CHO-gruppen, som upplevde mindre 

smärta, jämfört med placebo och fastegruppen 

0–4 h (p=0,001) och 4–12 h (p=0,005) efter 
operation.  

12-24h ingen signifikant skillnad påvisades.  

Wang, Y., Zhu, Z., Li, H., 
Sun, Y., Xie, G., Cheng, B., 

Ji, F. & Fang, X.  

 
Effects of preoperative oral 

carbohydrates on patients 

undergoing ESD surgery 

under general anesthesia: A 
randomized control study. 

 

Medicine 
 

2019 

 
Kina 

Att undersöka effekten av preoperativ 
oral kolhydratlösning vid ESD-kirurgi 

(endoskopisk dissektion av 

submukosa), med särskilt fokus på 
perioperativt välbefinnande samt 

gastrisk peristaltik.  

100 deltagare, 27 bortfall. (26 kvinnor, 47 män). 
 

Randomisering till interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen erhöll 710 
ml kolhydratrik dryck kvällen inför operationen 

samt 355 ml av samma lösning 2 timmar inför 

operation. Kontrollgruppen fastade i 10 timmar.  

 
Bedömning av variablerna för välbefinnande 

gjordes med VAS-skala. Variablerna som 

undersöktes var: hunger, törst, muntorrhet, 
illamående, kräkning och fatigue. 

 

Statistisk analys gjordes med independent sample 
t test.  

PONV - Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna.  

Muntorrhet - Signifikant lägre nivå av 

muntorrhet hos interventionsgruppen än 
kontrollgruppen, p <0,05.  

Törst - Signifikant lägre nivå av törst i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, p <0,05. 
Hunger -Signifikant lägre nivå av hunger i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, p <0,05. 
 

Fatigue - Ingen skillnad mellan grupperna.  

   

Hög* 

Yildiz, H., Gunal, S.E., 

Yilmaz, G. & Yucel, S.  

 
Oral carbohydrate 

supplementation reduces 

preoperative discomfort in 
laparoscopic 

cholecystectomy.  

 

Att undersöka effekten av oral 

kolhydratlösning på perioperativt 

obehag, biokemi, hemodynamik samt 
patientnöjdhet vid elektiv kirurgi med 

generell anestesi.  

60 deltagare (47 kvinnor, 13 män). Inget bortfall. 

 

Randomisering till två grupper. 
Interventionsgruppen intog kolhydratrik dryck, 

800 ml intogs kvällen inför operation, 400 ml 

intogs morgonen inför 
operationen. Kontrollgruppen fastade i 8 timmar. 

  

Patienterna bedömde subjektiva känslor av 

Illamående - Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna kunde hittas. 

Törst - Signifikant lägre nivå 2 h postoperativt i 
interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, p <0,05. 

Hunger - Signifikant lägre nivå 2 h 
postoperativt i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, p <0,05. 

 

Hög* 
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Journal of Investigative 

Surgery: the Official 

Journal of the Academy of 

Surgical Research 
 

2013 

 
Turkiet 

välbefinnande med hjälp av VAS-skattning. 

Variablerna som skattades var svaghet, törst, 

hunger, sjukdomskänsla, fatigue, illamående och 

koncentrationssvårigheter.  
 

Den statistiska analysen gjordes med Fisher’s 

Exact test och Pearson Chi-square test.  

Fatigue- Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna kunde hittas.  

Koncentrationssvårighet- Signifikant lägre 

nivå 2 h postoperativt i interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen, p <0,05 

Sjukdomskänsla - Signifikant lägre nivå under 

det första postoperativa dygnet i 
interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, p <0,05 

Svaghet - Signifikant lägre nivå under det första 
postoperativa dygnet i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen, p <0,05. 

*Hög kvalitet = 80-100% av den totala poängsumman enligt den modifierade granskningsmallen (Olsson & Sörenssen, 2011). 

**Medelhög kvalitet = 70-79% av den totala poängsumman enligt den modifierade granskningsmallen (Olsson & Sörenssen, 2011). 


