
 
 

 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

Anestesipersonals kunskap och attityder kring 

PONV och kliniska riktlinjer för att förebygga 

PONV 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Författare        Handledare 
Johan Eriksson       Camilla Fröjd 
Johan Windling         
         Bihandledare  
Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp    Ingbritt Olausson 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 60 hp 
2013         Examinator 

Kristina Haglund



 
 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV, Post Operative Nausea and 

Vomiting) är ett vanligt problem efter anestesi. Även om många riktlinjer och 

riskbedömningsverktyg har utvecklats för PONV, så är implementeringen ofta svår. Attityder 

och kunskap kring ämnet har visat sig påverka implementeringen av riktlinjer.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka anestesipersonals kunskap och attityder 

kring PONV och kliniska riktlinjer för att förebygga PONV. 

Metod: Studien är utformad som en kvantitativ, deskriptiv enkätstudie. En totalundersökning 

genomfördes på en anestesiklinik på ett större sjukhus i Mellansverige. Enkäten innehöll 

frågor angående anestesipersonals attityder och kunskaper kring riktlinjer och PONV. 

Resultat: Anestesipersonalens kunskap om PONV var god och stämde överens med 

skattningen av de egna kunskaperna. Av respondenterna angav 45,5 % att PONV är ett vanligt 

problem inom anestesi medan 36,3 % såg det som ett stort problem på kliniken. Riktlinjer för 

PONV ansågs förbättra patientvården och vara av stort värde för att identifiera riskpatienter, 

men samtidigt framkom att endast 48,5 % uppgav att de använder riktlinjer för PONV 

dagligen. Större delen av respondenterna ansåg att det föreligger ett delat ansvar för att 

riktlinjer följs, men det rådde delade meningar om vilka som delade detta ansvar.  

Slutsats Orsakerna till den diskrepans som förelåg mellan respondenternas positiva attityder 

och användandet av riktlinjer kan inte till fullo utläsas i huvudresultat. Det kan dock med stöd 

av tidigare studier argumenteras att externa faktorer på kliniken spelar in. För att klargöra 

problemet vidare och hur riktlinjer bättre ska kunna implementeras i den kliniska 

verksamheten så krävs ytterligare studier i ämnet. 

 

Nyckelord: anestesisjuksköterska, anestesiolog, postoperativ illamående och kräkning, 
attityder, kliniska riktlinjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Background: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a common problem after 

anesthesia. Even though many guidelines and risk assessment tools for PONV have been 

developed, implementation often is difficult. Attitudes and knowledge regarding the subject 

have been shown to influence the implementation. 

Aim: The aim of this study was to investigate anesthesia staffs knowledge and attitudes 

regarding PONV and guidelines. 

Method: The study is designed as a quantitative, descriptive questionnaire study. A census of 

an anesthesia clinic of a larger Swedish hospital was executed. The questionnaire contained 

questions concerning anesthesia staffs attitudes and knowledge about guidelines and PONV. 

Results: The anesthesia staffs knowledge of PONV was good and correlated with their self-

assessment. Of the respondents 45,5 % stated that PONV was a common problem in 

anesthesia, while 36,3 % regarded it as a big problem in their clinic. Guidelines for PONV 

were seen as improving patient care and to be of great value for identifying risk patients, 

while only 48,5 % stated that they use PONV guidelines daily. The major part of the 

respondents deemed the responsibility for following guidelines as collective, however the 

opinion on exactly who shared this responsibility differed. 

Conclusion: The reason for the discrepancy that occurred between the respondents’ positive 

attitudes and the use of guidelines cannot be fully deduced from the main results. However, 

with the support of earlier studies it can be argued that external factors in the clinic contribute. 

Further studies of the subject is needed to clarify the problem. 

 

Keywords: nurse anesthetists, anesthesiologist, postoperative nausea and vomiting, attitude, 
practice guidelines 
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BAKGRUND 
 

Hälso- och sjukvårdens utveckling 

 

Hälso- och sjukvård står under ständig utveckling, vilket beskrivs i en rapport från 

Socialstyrelsen som behandlar hur den svenska vården utvecklats och hur tendenser för 

perioden 2010-2020 ser ut. Bilden som målas upp är komplex och ställer stora krav på vården 

inför framtiden. Utvecklingen av medicinsk teknik fortgår och introduktionen av nya 

läkemedel med nya verkningsmekanismer bedöms öka de närmaste åren. En viktig utveckling 

är att det ställs högre krav på att vården ska vara kunskapsbaserad och att kliniska beslut ska 

bygga på vetenskaplig grund i allt större omfattning. Hälso- och sjukvårdens utmaning i att 

bedriva god vård inom de satta ekonomiska ramarna avhandlas även i rapporten. Vidare 

beskrivs sjukvården som en högriskverksamhet där arbetet med patientsäkerhet ligger alltmer 

i fokus. Exempelvis så är skador orsakade av läkemedelsbehandling fortfarande vanligt 

förekommande, något som därför utgör en stor utmaning för sjukvården att motverka och 

komma till rätta med (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Evidensbaserad medicin och riktlinjer  

 

Studier bekräftar Socialstyrelsens uppfattning att fokus alltmer inriktas på evidensbaserad 

medicin (EBM) och nationella och lokala riktlinjer har blivit en allt viktigare del i sjukvården 

för att överföra vetenskap till den kliniska verksamheten (Francke, Smit, de Veer & Mistiaen, 

2008; Richens, Rycroft-Malone & Morrell, 2004). Ett flertal studier beskriver riktlinjer som 

ett verktyg för att öka patientsäkerheten, kvaliteten på vården och kostnadseffektiviteten 

(Bosse, Breuer & Spies, 2006; Kaiser, 2005; Richens et al, 2004).  

 

Kliniska riktlinjer 

 

Kliniska riktlinjer kan beskrivas som ett försök att sammanfatta omfattande innehåll av 

evidens till ett mer överskådligt och lätthanterligt format. Ofta grundar sig riktlinjer på 

systematiska översiktsarbeten (systematic reviews) men skiljer sig på ett flertal punkter från 

dessa. Riktlinjer ger specifika rekommendationer för evidensbaserat beslutfattande, det vill 

säga intentionen är att påverka hur vårdpersonal agerar i kliniskt arbete. Vidare syftar 
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riktlinjer till att behandla beslut i det kliniska arbetet så ingående som möjligt utifrån vad som 

är relevant för situationen. Systematiska översiktsarbeten är ofta evidensdrivna, vilket betyder 

att det krävs att en tillräcklig mängd evidens är tillgänglig för att data ska kunna 

sammanställas. Till skillnad mot detta drivs konstruktionen av riktlinjer av nödvändighet och 

det är behovet i kliniken som styr och inte tillgängligheten av evidens. Detta innebär att till 

skillnad från systematiska översiktsarbeten som konstrueras av forskare så är det ofta ett team 

av experter, forskare och kliniker som skapar en enhetlig syn på ett visst förhållande som 

leder till riktlinjer. Därför kan riktlinjer som grundar sig på samma evidens skilja sig åt mellan 

olika kliniker eller länder beroende på de skiftande förhållanden och behov som föreligger 

(Polit & Beck, 2012).  

 

En studie av Kaiser (2005) styrker den från litteraturen beskrivna definitionen av riktlinjer och 

fastställer en riktlinje som ”systematiskt utvecklade påståenden som finns till för att assistera 

vårdgivare och patienter i beslut angående riktig behandling i specifika kliniska situationer” 

(Kaiser, 2005, s 623, författarnas översättning). Syftet med konstruerandet av riktlinjer är att 

värdera, klargöra och sammanställa massan av vetenskapligt grundad fakta, så att den bästa 

behandlingen för ett givet tillstånd används (Bosse et al., 2006). I studier av Bosse et al. 

(2006) och Miller och Kearney (2003) påpekas att utan riktlinjer skulle orimligt mycket tid 

behöva läggas ner av vårdpersonal på att läsa originalartiklar för att uppnå samma 

evidensbaserade vård som med riktlinjer. Utöver att säkerställa att aktuell evidens når ut i den 

kliniska verksamheten kan riktlinjer även vara ett viktigt verktyg för kvalitetssäkring av 

vården och ett sätt att öka kostnadseffektiviteten (Bosse et al., 2006).  

 

Barriärer till implementering och följsamhet av riktlinjer  

 

Trots tydliga vinster med användandet av riktlinjer är implementeringen svår och 

följsamheten är ofta dålig och det föreligger ofta ett motstånd att införa och använda riktlinjer 

i det dagliga arbetet (Bosse et al., 2006; Cahill & Heyland, 2010; Kaiser, 2005; Richens et al., 

2004). Studier från USA och Nederländerna antyder att 30 – 40 % av patienterna inte erhåller 

vård i enlighet med aktuell vetenskaplig evidens och att 20 – 25 % av patienternas vård är 

onödig eller potentiellt skadlig (Grol & Grimshaw, 2003).   

 

Flera studier har identifierat barriärer till implementeringen, där bland annat riktlinjens 

design, mottagarens attityd och kunskap om riktlinjen samt i vilken kontext implementeringen 
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sker, ses som centrala (Bosse et al., 2006; Francke et al, 2008; Richens et al., 2004). Studier 

av Hayward et al. (1997) och Cabana et al. (1999) visar att vårdpersonal till stor del uppvisar 

negativa attityder till riktlinjer. I dessa studier ansåg personal att riktlinjer var resurskrävande, 

gav en förenklande syn på medicin, var för rigida för den individuella patientens behov och 

utmanade vårdgivarens autonomi. Ytterligare barriärer som beskrivs är riktlinjens utformning 

och att personalen inte vet om att den finns, eller var man kan finna den. I kontrast till dessa 

studier finner Sinuff et al. (2007) och Larish, Oertel och Eggert (2008) i sina undersökningar 

att personalen har övervägande positiva attityder till riktlinjer och anser att vårdåtgärder enligt 

riktlinjer förbättrar kvaliteten på vården. Riktlinjer anses även fungera som utbildning för 

personalen. Dessa tendenser till positivare attityder ses även av Pogorzelska och Larson 

(2008) som anser att detta kan bero på att riktlinjer och standardiserad vård har blivit mer 

vanliga. Studier av Sinuff et al. (2007) och Larish et al. (2008) visar dock att vissa negativa 

attityder kvarstår, som att riktlinjer anses vara förenklande och kan leda till brister i 

behandlingen av den individuella patienten. I en studie av Abrahamson, Fox och Doebbeling 

(2012) beskrivs ett flertal barriärer till införandet av riktlinjer som är kopplade till 

vårdpersonals attityder och kunskap om riktlinjer samt även hinder som är kopplade till 

avdelningskultur och organisation. När det gäller vårdpersonalens attityder och kunskap kring 

riktlinjer framkommer bland annat att ointresse för förändring, misstro mot att riktlinjen ska 

ge bättre resultat och ett för högt informationsflöde bildar hinder för införandet. 

Avdelningskultur och organisation bildar på liknade sätt hinder genom bland annat bristande 

samarbete mellan professioner, en tro på att riktlinjen inte ska ge resultat, samt att riktlinjen 

inte är möjlig att använda i det dagliga arbetet (Abrahamson et al, 2012).  

 

Som beskrivits ovan är implementering och följsamhet av riktlinjer ofta ett problem och en 

anestesilogisk företeelse där detta gör sig påmint är riktlinjer för postoperativt illamående och 

kräkning (PONV, Post Operative Nausea and Vomiting). Detta är också ett område där det är 

förhållandevis vanligt att riktlinjer utvecklats för att förebygga och minska problemet (Kooij, 

Klok, Hollmann & Kal, 2008).  

 

Postoperativt illamående och kräkningar 

 

Illamående och kräkningar är en funktionell skyddsmekanism hos människan för att förhindra 

förgiftningar, men i anestesiologiska sammanhang innebär de naturliga reaktionerna en 

oönskad biverkan i samband med anestesi med potentiell skada som följd (Valeberg, 2005).   
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PONV är ett av de vanligast förekommande problemen efter anestesi (Murphy, Hooper, 

Sullivan, Clifford & Apfel, 2006; Tong, 2006), och flera studier har visat att PONV leder till 

ökade kostnader för sjukvården och ett ökat obehag för patienten (Murphy et al., 2006; Rüsch, 

Eberhart, Wallenborn & Kranke, 2010). Dessutom kan PONV leda till fysiska konsekvenser 

för patienten som risk för sårruptur, att vävnaden i esofagus skadas, dehydrering, 

elektrolytrubbningar samt att patienten riskerar att aspirera maginnehåll. (Skledar et al., 2007; 

Valeberg, 2005). Patienter som utvecklar PONV som komplikation till behandling kan 

uppleva en mindre tillfredsställelse med vården och utskrivningen av patienten kan fördröjas 

med ökade kostnader för sjukvården som följd (Skledar et al., 2007). 

 

Definitionen av PONV ses i litteratur som en episod av illamående och/eller kräkningar inom 

tidsramen 24 timmar postoperativt. Trots att fenomenet är välkänt så upplever mellan 20-30% 

av operationspatienter PONV i det postoperativa förloppet. (McCracken, Houston & 

Lefebvre, 2008; Murphy et al., 2006; Odom-Forren, 2010). Orsaken till PONV anses vara 

multifaktoriell och innefattar patient-, anestesi - och kirurgispecifika faktorer. 

Orsakssambandet, det vill säga riskfaktorer för att utveckla PONV är om patienten är kvinna, 

icke-rökare, tidigare haft PONV och besvär av åksjuka. Anestesirelaterade samband som ökar 

risken för att utveckla PONV är flyktiga gaser, lustgas och användande av opioider, 

framförallt i det postoperativa skedet. Kirurgirelaterade faktorer som påverkar risken att 

utveckla PONV är operationstid över en timme och vilken typ av kirurgi som patienten 

genomgår, exempelvis finns det en ökad risk att utveckla PONV för patienter som genomgår 

tonsillektomi, laparaskopi, bröstkirurgi, gynekologisk kirurgi, intrakraniell/ neurokirurgi och 

öron-, näs- och halskirurgi (Murphy et al., 2006; Odom-Forren, 2010). Även patientens 

sjukdomshistoria eller aktuella status påverkar risken att utveckla PONV. Gastrointestinala 

sjukdomar, uremi, dehydrering, ketoacidos, förhöjt intrakraniellt tryck och sjukdomar som 

inverkar på kranialnerverna kan leda till ökad risk att utveckla PONV, smärta och oro kan 

också bidra till en ökad risk för illamående och kräkningar (Valeberg, 2005).  

 

Riskbedömningsverktyg för PONV 

 

Handläggandet av PONV bör ha en profylaktisk inriktning med förebyggande av förväntade 

besvär snarare än att behandla redan uppkomna besvär. Speciellt patienter som har en 
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definierbar risk för att utveckla PONV tjänar på en profylaktisk målsättning i behandlingen av 

PONV (Odom-Forren, 2010). 

 

Flera riskbedömningsverktyg har utvecklats för PONV (Apfel, Läärä, Koivuranta, Greim & 

Roewer, 1999; Koivuranta, Läärä, Snåre & Alahuhta, 1997) och används ofta i riktlinjer för 

identifiering av riskpatienter. Riktlinjer som utnyttjar dessa verktyg har författats av bland 

annat organisationer som ASPAN1, SOGC2 och SAMBA3. Studier har visat att 

riskbedömningsverktyg är effektiva för att identifiera och förutse risk att utveckla PONV så 

att komplikationen kan behandlas profylaktiskt. En ytterligare vinst av att identifiera 

riskpatienter istället för att behandla alla patienter profylaktiskt är att man undviker onödiga 

kostnader för sjukvården och läkemedelsbiverkningar för patienterna. (Murphy et al., 2006; 

Pierre, 2011). 

 

Anestesipersonal och riktlinjer gällande PONV 

 

Anestesisjuksköterskan har en speciell funktion och profession i det hänseendet att denne är 

ständigt närvarande hos patienten. I denna position får anestesisjuksköterskan en 

nyckelfunktion i att övervaka och bedöma patienter perioperativt, något som ger en strategisk 

roll i samarbetet med anestesiologen för att upptäcka riskfaktorer för att utveckla PONV 

(Hellmuth, 2005; Murphy et al., 2006). Svensk förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI] 

(2005) beskriver detta samarbete i sina riktlinjer för perioperativt arbete som att 

anestesiologens ansvar innefattar den preoperativa bedömningen, ordination av läkemedel och 

anestesiform samt det övergripande medicinska ansvaret. Anestesisjuksköterskans funktion 

beskrivs som att denne ansvarar för att kontinuerligt bedöma patientens omvårdnadsbehov 

och utföra vård av patienten enligt författningar och lokala bestämmelser samt på ordination 

av ansvarig anestesiolog och på eget yrkesansvar.  

 

Problemformulering 

 

Studier har visat att riktlinjer och riskbedömningsverktyg har en positiv inverkan på 

vårdkvaliteten och patientvården (Miller & Kearney, 2003; Myklejord, Yao, Liang & Glurich, 
                                                
1 The American Society of PeriAnesthesia Nurses 
2 The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 2 The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 
3 Society for Ambulatory Anesthesia 
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2012; Prior, Guerin & Grimmer-Sommers, 2008). Som sjuksköterskor och studenter inom 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård har författarna på 

nära håll i kliniken upplevt att patienter med flertalet riskfaktorer för att utveckla PONV inte 

erhållit profylaktisk behandling. I många av de fallen framgick det att ingen preoperativ 

screening med hjälp av riktlinjer hade utförts. Det framkommer även i flertalet studier att 

användandet av riktlinjer är begränsat och att kunskap och attityder hos personalen i hög grad 

påverkar användandet av riktlinjer inom sjukvården (Kaiser, 2006; Pogorzelska & Larson, 

2008; Tumeil-Berhalter & Watkins, 2006). Vidare upplevde författarna att det rådde oklarhet 

om vem som var ansvarig för att riktlinjer följs, vilket skulle kunna grunda sig i att ansvaret 

för patientvården är delat mellan anestesiolog och anestesisjuksköterska (SFAI, 2005).  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka anestesipersonals kunskap och attityder kring 

PONV och kliniska riktlinjer för att förebygga PONV. 

 

Frågeställningar 

 

Vad har anestesipersonal för kunskap om PONV? 

Vilka attityder har anestesipersonal till fenomenet PONV? 

Vilken kunskap har anestesipersonal om riktlinjer?  

Vilka attityder har anestesipersonal till riktlinjer för PONV? 

Vem uppfattas som ansvarig för att riktlinjerna följs?  

 

METOD  
 

Design 

 

Eftersom studien hade som målsättning att undersöka kunskap och attityder hos 

anestesipersonal utformades studien som en kvantitativ, deskriptiv tvärsnittsstudie där 

datainsamling skedde med hjälp av enkät. Valet av design grundade sig i att författarna ville 

observera de faktiska förhållandena utan påverkan från ett tidsperspektiv och skapa en 

ögonblicksbild av anestesipersonalens kunskap och attityder (Ejlertsson, 2003).  
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Urval 

 

Undersökningen genomfördes bland anestesiologer och anestesisjuksköterskor vid en 

anestesiklinik på ett större sjukhus i Mellansverige. En totalundersökning genomfördes genom 

att all personal på kliniken som fanns tillgänglig under den aktuella perioden och inbegreps av 

inklusionskriterierna tillfrågades om medverkan i enkätundersökningen (Polit & Beck, 2012). 

Urvalet startade då respondenterna erhöll enkäterna och avslutades då datainsamlingen 

slutförts efter 6 veckor på kliniken. Sammanlagt 65 enkäter delades ut på kliniken av vilka 34 

besvarades. Det externa bortfallet uppgick därmed till 31 möjliga respondenter. 

 

Inklusionskriterier:  

All legitimerad anestesipersonal som var kliniskt verksamma på vald klinik och tillgänglig 

under datainsamlingens genomförande.  

Exklusionskriterier: 

All legitimerad anestesipersonal som inte befann sig på arbetsplatsen eller inte var kliniskt 

verksamma under tiden för genomförandet av datainsamlingen. På kliniken exkluderades även 

anestesipersonal som enbart arbetade på barnanestesin på grund av att orsaker till PONV 

skiljer sig mellan barn och vuxna (Odom-Forren, 2010).   

 

Datainsamlingsmetod  

 

Datainsamling har skett genom enkätundersökning (Bilaga 1). För att underlätta analys och 

bearbetning har enkäten till största delen utformats i form av frågor med fördefinierade 

svarsalternativ (Kylén, 2004). Frågorna i enkäten utformades för att dels få en uppfattning om 

demografiska data och dels med hjälp av en Likert -skala för att få svar på respondenternas 

kunskap och attityder angående PONV och kliniska riktlinjer för PONV (Polit & Beck, 2009). 

Ett fåtal frågor har utformats som flervalsfrågor för att undersöka respondenternas kunskap 

och attityder angående PONV (Kylén, 2004). Kunskapsfrågan baserades på uppgifter ur 

litteratur och studier och inbegrep sju korrekta alternativ och fyra felaktiga alternativ. De 

korrekta alternativen utgjordes av ”Kvinnligt kön”, ”Operationstid över en timme”, ”Icke-

rökare”, ”Användande av opioider postoperativt”, ”Tidigare PONV”, ”Gasanestesi” samt 

”Anlag för åksjuka” (McCracken et al., 2008; Murphy et al., 2006; Odom-Forren, 2010; 

Skledar et al., 2007). Enkäten bestod sammanlagt av 24 frågor och sju av dessa frågor 

behandlar demografin och innefattade ålder, kön och ett antal frågor för att klargöra hur 
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många år respondenten arbetat som grundutbildad respektive som specialist inom sin 

profession samt på aktuell arbetsplats. Vidare ställdes 13 frågor angående PONV och 

riktlinjer där respondenten fick markera sitt svar på en Likert-skala med svarsalternativen; 

Instämmer inte alls, instämmer måttligt, varken eller, instämmer delvis och instämmer helt. 

Vidare innehöll enkäten tre flervalsfrågor som rörde kunskap om PONV och inställning till 

ansvar för PONV-profylax. Till sist ställdes en öppen fråga där respondenten kunde ge förslag 

till förbättring av riskbedömningen av PONV. Denna sista fråga var tänkt att i första hand 

vara av intresse för kliniken där aktuell studie utfördes. Enkäten har validerats med hjälp av 

Kyléns (2004) fyra steg för enkätkonstruktion. Detta innebar att författarna först konstruerade 

en mängd frågor. Därefter fick fyra personer från specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård vid Uppsala universitet besvara dessa frågor och komma med 

synpunkter angående förståelse och innehåll. Dessa synpunkter ledde till mindre justeringar 

av vissa av frågorna så att förståelsen av frågornas innebörd förbättrades. Därefter gjordes en 

pilotstudie med sex personer på en avdelning som inte skulle ingå i studien, alla responderade 

och gav feedback på innehållet, vilket utmynnade i ytterligare några mindre justeringar. Den 

färdigställda enkäten delades ut till alla anställda anestesisjuksköterskor på utvald klinik samt 

till de anestesiologer som arbetade på kliniken under de veckor studien genomfördes. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Verksamhetschefen informerades om studien (Bilaga 2) och ett skriftligt godkännande 

inhämtades innan påbörjandet av datainsamlingen på den aktuella kliniken. Personlig och 

skriftlig information om studien (Bilaga 3) och godkänd projektplan förmedlades till 

klinikchef, berörda avdelningschefer och medicinskt ansvariga innan studien påbörjades. 

Enkäten delades därefter ut i anestesisjuksköterskornas postfack av avdelningschefen vid de 

olika avdelningarna. Då anestesiologerna inte hade några postfack delades enkäterna ut 

personligen av författarna och i vissa fall av avdelningscheferna. Vid distribution av enkäten 

till respondenter på aktuell klinik gavs skriftlig information om studien i form av ett följebrev 

(Bilaga 4). Tid för personlig information från författarna till studien fanns enbart på en av 

avdelningarna, vid de andra avdelningarna gavs information till respondenterna av 

avdelningscheferna och medicinskt ansvariga. Respondenterna gavs sex veckor för att besvara 

enkäten. Under denna tid kom författarna personligen med påminnelser genom besök på de 

involverade avdelningarna. Utöver detta gick även påminnelser ut via veckobrev och email 

från avdelningschefer på de olika avdelningarna efter initiativ från författarna. Medverkan var 
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konfidentiell och enkäterna var numrerade för att underlätta bearbetningen av data samt för att 

respondenten skulle kunna avbryta sin medverkan. Enkätsvaren kan dock inte sammankopplas 

med respondentens identitet. Enkäterna samlades in i förslutna lådor som stod utställda på 

respektive avdelning. Efter insamlandets avslutande förvarades enkäterna inlåsta hos en av 

handledarna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Slutgiltigt godkännande av studiens genomförande inhämtades från verksamhetschef efter det 

att projektplanen godkänts. Deltagandet i studien initierades genom informerat samtycke, var 

frivilligt och anonymt, och deltagarna kunde avbryta sin medverkan när som helst under 

studiens gång utan att ange anledning. Studiens syfte presenterades och vilka metoder som 

skulle användas. Vidare informerades respondenterna om vilka som ansvarade för studien och 

kontaktuppgifter till dem medföljde för kontakt vid behov. Ytterligare informerades 

respondenterna att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt genom hela processen och 

förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem (CODEX1, 2012). För att vidhålla god etik i 

forskningen och undvika oredlighet i studien fortgick kontinuerliga diskussioner och kritisk 

reflektion kring forskningsprocessen mellan författarna under arbetets gång, för att säkerställa 

god standard och kvalitet. Vidare granskades studien vid ett flertal tillfällen under 

konstruktionen genom att handledarna läste och gav feedback på arbetet (CODEX2, 2012). 

 

Bearbetning och analys  

 

Efter avslutad datainsamling matades data in i statistikprogrammet SPPS (version 19) för att 

bearbetas deskriptivt. För att möjliggöra bearbetning i SPSS så omkodades de frågor där 

respondenterna skulle markera hur mycket de instämde i ett påstående till numeriska värden 

enligt följande; Instämmer inte alls =1, Instämmer måttligt = 2, Varken eller = 3, Instämmer 

delvis = 4, Instämmer helt = 5. Flervalsfrågorna omkodades också till numeriska värden, där 

”1” innebar ett rätt eller positivt svar och ”0” innebar ett felaktigt eller negativt svar. 

Utkomsten av databearbetningen behandlades ytterligare manuellt för att endast innehålla det 

material som var intressant och presenterades i resultatet i form av frekvenstabeller samt i 

löpande text. Frekvenstabellerna utformades så att både faktiska antal och procentuella 

förhållanden kunde utläsas. Tabellerna kompletterades med förklarande text för att underlätta 

förståelsen av materialet. För att underlätta presentationen av data har svarsalternativen 
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”instämmer helt” och ”instämmer delvis” slagits ihop när de presenteras i löpande text. 

Detsamma gäller för svarsalternativen ”instämmer inte alls” och ”instämmer måttligt”. Den 

exakta svarsfördelningen kan utläsas i tabeller under respektive resultatrubrik. Den avslutande 

öppna frågan har inte bearbetats eftersom så få respondenter kommit med förslag, utan 

presenteras i sin helhet i resultatet.  

 

RESULTAT  
 

Demografisk data 

 

Det totala interna bortfallet utgjordes en respondent som inte svarat på alla frågor utanför 

demografin och som därför inte kunde ingå i resultatet. Detta innebar att det totala antalet 

respondenter som ingick i studien var 33. Av dessa 33 respondenter var 22 kvinnor och elva 

män. Åldern på respondenterna fördelades på åtta mellan 25-35 år, 12 mellan 36-45 år, fyra 

mellan 46-55 år och sju äldre än 55 år. Två respondenter hade inte uppgett ålder. Medelåldern 

på de som svarat var 43,1 år och medianen var 40 år. Den yngste respondenten var 28 år och 

den äldste var 66 år. 

 

Respondenternas antal år som legitimerad respektive som specialister visas i tabell 1 och 

tabell 2.  

 
Tabell 1. Fördelning av respondenternas (n) antal år som legitimerade inom sin yrkeskategori (Medelvärde: 17,7 år, Median: 15 år) 

 

År n % 

 0-10 9 28,1 

 11-20 12 37,5 

 21-30 6 18,8 

 31-40 3 9,4 

 >40 2 6,3 

 Total 32* 100,0 

  
*En respondent hade inte angett antal år som legitimerad 
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Tabell 2. Fördelning av respondenternas (n) antal år som specialister inom sin yrkeskategori (Medelvärde: 13,0 år, Median 10 år) 

 
År n % 

 0-10 16 55,2 

 11-20 7 24,1 

 21-30 4 13,8 

 31-40 2 6,9 

 Total 29* 100,0 

  
*Fyra respondenter hade inte angett antal år som specialister 

 

 

Anestesipersonals kunskap om PONV  

 

Påståenden om riskfaktorer för att utveckla PONV presenterades för anestesipersonalen som 

fick ta ställning till vilka alternativ som var riktiga. Fem (15,2 %) av respondenterna 

identifierade alla de sju korrekta alternativen och uteslöt de felaktiga. De flesta av 

respondenterna (69,7 %) hade mer än fyra rätt.  

 
Tabell 3. Respondenternas (n) antal korrekta svar angående riskfaktorer för PONV 

 

Antal rätt svar n % 

0 1 3,0 

2 2 6,1 

3 4 12,1 

4 3 9,1 

5 8 24,2 

6 10 30,3 

7 5 15,2 

Total 33 100,0 

 

Av de korrekta alternativen identifierade 97,0 % att ”tidigare PONV” utgjorde en riskfaktor 

för att utveckla PONV och 81,8 % av respondenterna angav att ”anlag för åksjuka” var en 

riskfaktor för att utveckla PONV. ”Kvinnligt kön” urskildes av 78,8 % som en riskfaktor. 
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Vidare angav 66,7 % korrekt ”användandet av opioider” som en riskfaktor och 60,6 % 

identifierade att ”gasanestesi” utgjorde en risk för att utveckla PONV. Den riskfaktor som 

minst antal respondenter (33,3%) ansåg utgöra risk för PONV var ”operationstid över en 

timme”. Svarsfrekvens presenteras i tabell 4.  

 
Tabell 4. Respondenternas (n) svar angående vad som utgör en riskfaktor för PONV  

 
Riskfaktorer n % 

Kvinnligt kön* 26 78,8 

Rökare 6 18,2 

Regional Anestesi 3 9,1 

Operationstid mer än en timme* 11 33,3 

Icke-Rökare* 15 45,5 

Manligt kön 0 0,0 

Användande av opioider perioperativt* 22 66,7 

Total intravenös anestesi 1 3,0 

Tidigare PONV* 32 97,0 

Gasanestesi* 20 60,6 

Anlag för Åksjuka* 27 81,8 

 
*Korrekt svar 

 

Anestesipersonals attityder till fenomenet PONV 

 

Av respondenterna uppgav nästan hälften (45,5 %) att PONV är ett vanligt problem efter 

anestesi. I relation till detta angav endast 36,3% att det var ett stort problem på den klinik de 

arbetar. En knapp fjärdedel (24,2 %) angav att det varken var ett stort eller litet problem med 

PONV på deras arbetsplats. De flesta (78,8 %) tyckte att de har god kunskap om PONV och 

69,7% ansåg sig ha god förmåga att bedöma PONV-risken hos sina patienter. 

 
Tabell 5. Anestesipersonals attityder till fenomenet PONV 

 

 

Instämmer inte 

alls 

Instämmer 

måttligt Varken eller 

Instämmer 

delvis Instämmer helt 

PONV är ett vanligt problem efter anestesi 4 (12.1%) 9 (27.3%) 5 (15,2%) 12 (36,4%) 3 (9,1%) 

PONV är ett stort problem i samband med de ingrepp 

som utförs på kliniken där jag arbetar 7 (21,2%) 6 (18,2%) 8 (24,2%) 10 (30,2%) 2 (6,1%) 

Jag har god kunskap om orsakerna till PONV 1 (3%) 4 (12%) 2 (6,1%) 17 (51,5%) 9 (27,3%) 

Jag har god förmåga att bedöma PONV-risken hos mina 

patienter 1 (3%) 3 (9%) 6 (18,2%) 16 (48,5%) 7 (21,2%) 
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Anestesipersonals kunskap och attityder till riktlinjer för PONV  

 

Av anestesipersonalen i undersökningen uppgav 66,6 % att det finns väl utvecklade riktlinjer 

för att identifiera riskpatienter på deras arbetsplats. Vidare ansåg större delen (54,6 %) av 

respondenterna att riktlinjerna var lättförståeliga medan endast 18,2 % inte upplevde 

riktlinjerna som lättförståeliga.  

 

Riktlinjer för behandling av PONV ansågs som väl utvecklade på arbetsplatsen av större delen 

(69,7 %) av den medverkande anestesipersonalen i studien och 72,8 % uppgav att de var 

lättförståeliga. Större delen av respondenterna (90,9 %) angav även att de tyckte att riktlinjer 

för behandling av PONV förbättrar patientvården. Dessutom upplevde de flesta (72,8 %) att 

användandet av riktlinjer för att identifiera och behandla PONV är tidseffektivt. En majoritet 

(81,8 %) av den medverkande anestesipersonalen ansåg att riktlinjer är av stort värde för att 

identifiera riskpatienter för PONV. Dock angav 27,2 % att riktlinjer för PONV inte används i 

hög grad på deras arbetsplats och mindre än hälften av personalen (48,5 %) använder riktlinjer 

för PONV i sitt dagliga arbete.  

 
Tabell 6. Anestesipersonal kunskap och attityder till riktlinjer för PONV 

 

 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

måttligt Varken eller 

Instämmer 

delvis Instämmer helt 

Det finns väl utvecklade riktlinjer på min arbetsplats för att identifiera 

riskpatienter när det gäller PONV 2 (6,1%) 8 (24,2%) 2 (6,1%) 10 (30,3%) 11 (33,3%) 

Riktlinjer för identifierandet av riskpatienter är lättförståeliga 1 (3,0%) 5 (15,2%) 9 (27,3%) 9 (27,3%) 9 (27,3%) 

Det finns väl utvecklade riktlinjer för behandlingen av PONV på min 

arbetsplats 3 (9,1%) 4 (12,1%) 3 (9,1%) 8 (24,2%) 15 (45,5%) 

Riktlinjer för behandling av PONV är lättförståeliga 0 (0%) 2 (6,1%) 6 (18,2%) 12 (36,4%) 13 (39,4%) 

Riktlinjer för behandling av PONV förbättrar patientvården 1 (3,0%) 0 (0%) 2 (6,1%) 10 (30,3%) 20 (60,6%) 

Användandet av riktlinjer för att identifiera och förebygga PONV är 

tidseffektivt 1 (3,0%) 1 (3,0%) 7 (21,2%) 9 (27,3%) 15 (45,5%) 

Riktlinjer är av stort värde för att identifiera riskpatienter för PONV 1 (3,0%) 0 (0%) 5 (15,2%) 9 (27,3%) 18 (54,5%) 

Riktlinjer för PONV används i hög grad på min arbetsplats 1 (3,0%) 8 (24,2%) 4 (12,1%) 12 (26,4%) 8 (24,2%) 

Jag använder dagligen riktlinjer för PONV 6 (18,2%) 4 (12,1%) 7 (21,2%) 10 (30,3%) 6 (18,2%) 

 

 

På flervalsfrågan om vilka som får profylax för PONV på deras arbetsplats angav 14 (43,8 %) 

av respondenterna att alla får profylax, 17 (53,1 %) att endast riskpatienter får profylax och en 

(3,1 %) av respondenterna angav att ingen får profylax.    
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Anestesipersonals uppfattning om vem som är ansvarig för att riktlinjerna följs 

 

Anestesipersonals uppfattning och attityder kring ansvarsförhållandet för att riktlinjer följs 

visade att de flesta (93,9 %) tyckte att någon form av delat ansvar förelåg, men 

respondenternas svar skiljde sig genom vilka yrkesgrupper de ansåg dela på ansvaret. Av 

respondenterna ansåg 36,4 % att alla som är delaktiga i patientvården är ansvariga och 24,2 % 

uppgav att det är anestesiolog och anestesisjuksköterska som delar ansvaret för att riktlinjerna 

följs. Uppfattningen att anestesisjuksköterskan inte hade del i ansvaret uttrycktes av 18,2 %. 

Övrig fördelning presenteras i tabell 7. I tabell 8 presenteras de olika svarskombinationer som 

förelåg. 

 
Tabell 7. Respondenternas (n) uppfattning om vem som är ansvarig för att riktlinjerna följs 

 n % 

Alla anställda som är involverade i patientvården 15 45,5 

Ansvarig anestesiolog vid sövningen 22 66,7 

Anestesiolog som utfört den preoperativa bedömningen 26 78,8 

Ansvarig anestesisjuksköterska 21 63,6 

Arbetsledare/chef 9 27,3 

 
Tabell 8. Kombinationer som framkom angående vem som har ansvaret för att riktlinjer följs (n = antal respondenter) 

 n % 

AnePreop / AneSövning 3 9,1 

AnePreop / Anestesisjuksköterska 2 6,1 

AnePreop 2 6,1 

Alla utom arbetsledare/chef 3 9,1 

AnePreop / AneSövning / Anestesisjuksköterska 8 24,2 

Alla anställda 12 36,4 

AneSövning / Anestesisjuksköterska / Chef 1 3,0 

AneSövning / AnePreop / Chef 1 3,0 

AneSövning / AnePreop / Anestesisjuksköterska / Chef 1 3,0 

 
AneP = Anestesiolog som utfört den preoperativa bedömningen  

AneS = Ansvarig anestesiolog vid sövningen 

Chef = Arbetsledare/chef 
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Förslag på hur riktlinjer kan förbättras 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga, ”Förslag på hur riktlinjer för riskbedömning kan 

förbättras”. Endast sex av respondenterna valde att svara på frågan och därför har ingen 

analys utförts, utan svaren citeras och presenteras i sin helhet nedan. 

 
”PONV-score som en obligatorisk del av preopbedömningen” 

”bättre följsamhet till riktlinjer” 

”Tydligare riktlinjer för an ssk komplementera med! Farmakologisk behandling då ansvarig 

anestesiolog missat att ge PONV profylax”  

”Riktlinjerna används väldigt dåligt och anestesiologerna vill ej ge profylax. Ane ssk får inte 

ta egna initiativ och ge när kriterier uppfylls” 

”En mer standardiserad premedicinering. Nu är det stora variationer på den fronten” 

”Utbildning!” 

 

DISKUSSION 

 
Anestesipersonalens kunskap om PONV var relativt god och stämde även till stor del överens 

med skattningen av de egna kunskaperna om PONV. Vidare framkom det att nästan hälften 

ansåg att PONV är ett vanligt problem i samband med anestesi medan en dryg tredjedel ansåg 

att det är ett stort problem på kliniken. Större delen av respondenterna tyckte att det finns väl 

utvecklade riktlinjer för PONV och att dessa är lättförståeliga, förbättrar patientvården, är 

tidseffektiva och av stort värde för att identifiera riskpatienter. Samtidigt framkom det att 

relativt många respondenter ansåg att riktlinjer inte används i hög grad på deras arbetsplats 

och knappt hälften uppgav att de använder riktlinjer för PONV dagligen. Större delen av 

respondenterna menade att ingen ensam bär ansvaret för att riktlinjer följs, men det rådde 

delade meningar om vilka som delar detta ansvar. Nästan alla ansåg dock att anestesiologen 

har en del i ansvaret samtidigt som en relativt stor del inte ansåg att anestesisjuksköterskan 

har del i ansvaret. 
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Resultatdiskussion 

 
Anestesipersonals attityder och kunskap angående PONV 

 

Studiens resultat angående attityder överensstämmer med det som framkommit i tidigare 

forskning, det vill säga att PONV är ett vanligt problem vid anestesi (Murphy et al., 2006; 

Tong, 2006). Det framkommer dock att flertalet av respondenterna (63,6 %) inte tycker att det 

är ett stort problem på deras arbetsplats. Det här kan tolkas som att PONV-förekomsten är låg 

på grund av god profylaktisk behandling eller låg andel riskpatienter, men också som att 

anestesipersonal sällan har möjlighet till uppföljning av patienter i det postoperativa förloppet 

och därför inte uppfattar PONV som ett stort problem. Vidare visar studien att deltagande 

anestesipersonal har relativt god kunskap om vilka faktorer som utgör risk för att utveckla 

PONV, hela 69,7% av respondenterna hade fem rätt eller mer. Samtidigt så påvisar det här 

resultatet att det finns riskfaktorer som större delen av personalen inte känner till, endast fem 

personer (15,2 %) hade förmågan att identifiera alla riskfaktorer. Detta kan innebära en risk 

för att vissa patienter inte får adekvat profylax för PONV. Vikten och värdet av kunskap som 

faktor i behandlingen av PONV beskrivs i flera studier, där riktlinjer anses vara ett värdefullt 

verktyg i handläggningen av PONV (Pierre, Corno, Benais & Apfel, 2004; Sigaut et al., 

2010). Vårt resultat visar att när personalen fick skatta sin egen kunskap om orsaker till 

PONV visar det sig att de flesta skattar sig högt vilket korrelerar med resultatet där 

respondenterna fick identifiera riskfaktorer för PONV. Intressant nog så skattar något fler (7) 

att det har goda kunskaper om orsaker till PONV än de som hade identifierat alla riskfaktorer 

(5). Detta skulle kunna bottna i en överskattning av den egna kunskapen, vilket skulle kunna 

utgöra en ökad risk för underbehandling av PONV.  

 

Det finns ett flertal riskbedömningsverktyg som riktlinjer för PONV baseras på, där det som 

utvecklats av Apfel et al. (1999) beskrivs i flertal litteratur och kan därav argumenteras vara 

väl känt (Hellmuth, 2005; Odom-Forren, 2010). Om endast de riskfaktorer som ingår i det 

riskbedömningsverktyg Apfel et al. (1999) utvecklat inkluderas, så kan man se att 33,3 % 

identifierade alla riskfaktorer, det vill säga nästa dubbelt så många som när vi inkluderade alla 

riskfaktorer. Vidare identifierade över hälften av respondenterna mer än fyra (66,3 %) av 

riskfaktorerna enligt Apfel et al. (1999). Detta kan betyda att de flesta av respondenterna är 

väl insatta i dessa riskfaktorer, vilket skulle kunna innebära att en relativt hög grad av 
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upptäckt och behandling av PONV förekommer. Frågan som dock uppenbarar sig är 

validiteten och risken med att lita på en sammanfattad kunskap i riktlinjer. Som beskrivits i 

bakgrunden konstrueras inte riktlinjer genom att endast vetenskap föreligger, utan klinikens 

behov styr och sammansättningen av riktlinjen sker genom en enhetlig syn på ett givet 

problem eller specifik situation förenas till en konsensus. Det kan innebära att riktlinjer kan 

bygga mer på en pragmatisk syn än på en rent vetenskaplig, det vill säga att vissa faktorer 

som kan innebära en risk för patienten att utveckla PONV förbises för att de helt enkelt inte 

anses utgöra ett problem för den eller de som konstruerar riktlinjen. Dessa frågor är dock 

inget vår studie har varit inriktad mot, men skulle kunna utgöra grunden i framtida studier. 

 

Anestesipersonals kunskap och attityder angående riktlinjer för PONV 

 

Som beskrivs i resultatet angav relativt många respondenter (27,2 %) att riktlinjer för PONV 

inte används i hög grad där de arbetar och endast 48,5% uppgav att de använder riktlinjer för 

PONV i sitt dagliga arbete, trots att de flesta av respondenterna anser att riktlinjer är av stort 

värde för att identifiera riskpatienter för PONV och att användandet är tidseffektivt samt att 

det generellt verkar råda en positiv attityd till riktlinjer. Respondenterna bekräftar därmed 

tidigare studiers resultat som visar att implementeringen av riktlinjer i den dagliga 

verksamheten ofta är bristande (Bosse et al., 2006; Cahill & Heyland, 2010; Kaiser, 2005; 

Richens et al., 2004). Barriären för användandet tycks alltså inte ligga i att personalen anser 

att riktlinjer i huvudsak är negativa, utan de uppfattades av respondenterna som väl 

utvecklade och lättförståeliga samt att de förbättrar patientvården vid PONV. Personalens 

åsikter skiljer sig därmed från äldre studier som visat att vårdpersonals attityder varit en stor 

del i svårigheten att införa riktlinjer (Cabana et al., 1999; Hayward et al., 1997). 

Anestesipersonalens åsikter bekräftar istället det som framkommit i flera nyare studier (Larish 

et al., 2008; Pogozelska & Larson, 2008; Sinuff et al., 2007) att vårdpersonal är övervägande 

positiva till riktlinjer. De faktorer som tas upp som fortsatta barriärer av Sinuff et al. (2007) 

och Larish et al. (2008), att riktlinjer är för förenklade, att tiden inte räcker till och att de kan 

leda till brister i behandlingen, är inte något som kan påvisas i anestesipersonalens åsikter. Så 

stor andel som 90,9 % av respondenterna ansåg att riktlinjer förbättrar patientvården och 72,8 

% uppgav att användandet av riktlinjer för att identifiera riskfaktorer och behandla PONV är 

tidseffektivt. Orsaker till bristande överrensstämmelse mellan attityder och rapporterad 

användning som framkommer i anestesipersonalens svar kan kanske härröras till den slutsats 

som Abrahamson et al. (2012) beskriver i sin studie där fokus snarare läggs på externa 
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faktorer som tidsbrist, arbetsbelastning, utbildning och kommunikation mellan yrkesgrupper, 

än på riktlinjens utformning och attityder till denna. Ytterligare faktorer som kan knytas till 

diskrepansen mellan anestesipersonalens positiva attityder och användandet i kliniken kan 

möjligen finnas i respondenternas olika yrkeskategorier som läkare och sjuksköterskor. 

Abrahamsons et al. (2012) undersöker sjuksköterskors attityder till riktlinjer och berör i sin 

slutsats att det skiljer mellan sjuksköterskor i studien och läkare i andra studier vad som utgör 

barriärer för användandet av riktlinjer. De menar att barriärer som anges av läkare grundar sig 

mer på interna faktorer såsom uppfattningen att forskningen som riktlinjer bygger på är 

bristande, att användandet är onödigt och att rådande behandlingsstrategier inte behöver 

ändras. Till skillnad från dessa uppfattningar så uppgav sjuksköterskorna, som tidigare 

beskrivits, att mer externa faktorer utgör hinder för användandet av riktlinjer. Eftersom aktuell 

studie till större delen berör externa faktorer kan det argumenteras att anledningen till att 

positiva attityder ses trots bristande implementering kan bero på en snedfördelning av 

representation av yrkesgrupperna bland respondenterna snarare än att det beskriver det 

allmänt rådande förhållandet. Anestesipersonal i den här studien har inte separerats i olika 

yrkesgrupper och det går därför inte att dra några slutsatser om professionen spelar någon roll 

för de attityder respondenterna uttrycker. Då kunskap om hur olika yrken påverkar attityder 

till riktlinjer för PONV kan innebära en viktig del i konstruktionen av framtida riktlinjer och 

implementeringen av dem i kliniken, så kan det här området utgöra grunden för framtida 

forskning. 

   

Anestesipersonals uppfattning om vem som är ansvarig för att riktlinjerna följs 

 

Respondenterna ansåg att det förelåg ett delat ansvar för att riktlinjer följs och detta speglar 

även det som beskrivs av SFAI (2005). Trots att ansvarsfördelningen definieras mellan 

yrkeskategorierna så kan de separata uppgifterna som åläggs anestesiolog respektive 

anestesisjuksköterska ses som överlappande. Anestesiologens ”ansvar täcker den 

perioperativa vården i sin helhet…” (SFAI, 2005, s 14) och anestesisjuksköterskan ansvarar 

för ”det perioperativa anestesiarbetet enligt författningar och lokala bestämmelser samt, enligt 

ordination och på eget yrkesansvar, administration av läkemedel och transfusioner” (SFAI, 

2005, s 14). Båda dessa ansvarsbeskrivningar skulle kunna tolkas som att innefatta riktlinjer 

(lokala bestämmelser), men även mer specifikt PONV-profylax (på eget yrkesansvar). Ett 

delat ansvar på det här viset kan lätt leda till att personal tycker att det är någon annan som 

borde se till att exempelvis riktlinjer följs.  
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Även om det framgår att större delen av respondenterna anser att ansvaret är delat så uttrycker 

ändå en relativt stor del att det är anestesiologen ensam (15,2 %) som är ansvarig för att 

riktlinjer följs. Detta skulle kunna grunda sig i att respondenterna tänker sig att riskbedömning 

för PONV är något som ska ske under anestesiologens preoperativa bedömning av patienten 

och att denne därför bär det primära ansvaret för att riktlinjer följs. Denna syn skulle också 

kunna grunda sig på en mer traditionellt synsätt där läkaren ses som ensam ansvarig för 

patientvården. En argumentation som kan stödjas av att ingen av respondenterna anger att 

anestesisjuksköterskan är ensamt ansvarig för att riktlinjer följs. Troligtvis så kommer denna 

traditionella bild över ansvarsfördelningen inom sjukvården få mindre utrymme och minska i 

och med att olika yrkeskategorier specialiseras allt mer. Exempel på en sådan utveckling är 

specialistutbildningen inom anestesisjukvård för sjuksköterskor som år 2001 reglerades till att 

få en skyddad yrkestitel i Sverige (Hedenskog, Liljeroth, Madsen-rihlert, Nilsson & 

Wennström, 2013).  

 

Förslag på hur riktlinjer kan förbättras 

 

Anledningen till så få svar på den öppna frågan kan bero på många olika saker. Det skulle 

kunna vara så att respondenterna i allmänhet inte ansåg att riktlinjerna i sig behöver förbättras, 

men det kan även bero på exempelvis tidsbrist eller ointresse. Utan att generalisera hela 

gruppens åsikter tycks det i alla fall råda en gemensam vilja att förbättra vården för de 

patienter som lider av PONV bland de respondenter som svarat på den öppna frågan. Det som 

skiljer sig är hur riktlinjer ska användas och till viss del behandling utifrån en mer 

standardiserad medicinering. Det centrala i det två av sex respondenter skriver är att en 

anestesisjuksköterska ska ha möjlighet att använda riktlinjer för PONV för en mer autonom 

riskbedömning och behandling av patienten, det vill säga att om riktlinjer definierar att 

patienten riskerar att utveckla PONV så ska anestesisjuksköterskan ha rätt att administrera 

profylax.  

 

”Tydligare riktlinjer för an ssk komplementera med! Farmakologisk behandling då ansvarig 

anestesiolog missat att ge PONV profylax”  

”Riktlinjerna används väldigt dåligt och anestesiologerna vill ej ge profylax. Ane ssk får inte 

ta egna initiativ och ge när kriterier uppfylls” 
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I ovanstående två citat skulle man kunna utläsa en viss frustration över hur riktlinjer används 

på kliniken och hur respondenterna ansåg att ansvarsfördelningen såg ut. Detta kan styrkas 

med studiens fynd att PONV anses vara ett relativt stort problem vid anestesi och att riktlinjer 

är av värde för att identifiera riskpatienter för PONV, men att användandet av riktlinjerna är 

begränsade. Det skulle även kunna tolkas in en mer positiv sida i de två citaten, där 

personalen uppvisar en drivkraft för att vilja det bästa för patienten och kommer med direkta 

förslag som enligt dem skulle förbättra vården för patienten. Den öppna frågan var tänkt att 

framförallt vara av intresse för kliniken respondenterna arbetade på och de två ovanstående 

citaten skulle där kunna utgöra en grund för ett framtida förbättringsarbete och 

implementering av nya arbetsmetoder vid handläggningen av riskpatienter för att utveckla 

PONV.  

 

Metoddiskussion 

 

Vårt val av studiedesign och metod för insamling av data får anses som korrekt då vi ville 

samla in data från så stor del av den undersökta populationen som möjligt. Enkäter är att 

föredra när en stor mängd data ska samlas in eftersom det är mindre tidskrävande än 

exempelvis intervjuer och är enkelt att distribuera till respondenterna (Kylén, 2004). En av de 

stora nackdelarna med att välja enkäter som datainsamlingsinstrument är att svarsfrekvensen 

tenderar till att bli låg i vissa fall (Polit & Beck, 2009). Detta har även varit fallet med denna 

studie, då drygt hälften av de tilltänkta respondenterna svarade på enkäten. Orsaker till detta 

är mångfacetterad och innefattar troligen såväl designen av enkäten som ett flertal externa 

faktorer. Distributionen av enkäterna har inte varit enhetlig eftersom denna på flera av 

avdelningarna har skett via chefer och arbetsledare som valt att utföra detta på olika sätt. 

Vidare har författarna endast haft möjlighet att personligen informera personalen om studien 

på en av avdelningarna. Även möjligheten att påminna personalen har varit begränsad och har 

framförallt skett indirekt till personalen via chefer och arbetsledare på alla avdelningar utom 

en där även personlig kontakt togs med tilltänkta respondenter Detta torde kunna ha gett en 

snedfördelning i resultatet då svarsfrekvensen på respektive avdelning kan ha påverkats. Det 

kan vidare diskuteras som en begränsning av enkätens värde som verktyg i det här fallet att 

distributionen av enkäter till anestesiologerna har varit betydligt svårare än till 

anestesisjuksköterskor då de inte har haft postfack på avdelningarna samt cirkulerar på flera 

avdelningar inom kliniken. Även om ingen statistik över svarsfrekvens från anestesiologer 

respektive anestesisjuksköterskor kan utläsas och det är oklart hur snedfördelat materialet 
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blivit mellan olika yrkeskategorier, så är det troligt att läkarna är underrepresenterade i 

materialet då de varit svårare att distribuera enkäten till dem. Denna snedfördelning skulle 

kunna sägas sänka validiteten då enkäten i första hand snarare ger svar på 

anestesisjuksköterskors kunskap och attityder, och inte hur det ser ut bland all legitimerad 

anestesipersonal som var syftet. I detta hänseende hade kanske intervjuer varit ett bättre val 

och något författarna valt om inte påtaglig tidsfaktor påverkat utformandet av studien. Denna 

tidsfaktor kan även ha påverkat svarsfrekvensen och möjligheten till personlig information 

och påminnelser på de olika avdelningarna ingående i studien.  

 

Eftersom ingen passande enkät för att mäta kunskaper och attityder hittades under arbetet med 

projektplanen så valde författarna att istället konstruera en egen enkät med vägledning av 

litteratur i ämnet (Kylén, 2004; Polit & Beck, 2009) Enkäten validerades i möjligaste mån 

utifrån feedback från kurskamrater och genom en pilotstudie. Pilotstudien pekade mot att 

enkäten skulle uppfylla studiens syfte och att den var relativt lättförståelig och enkel att fylla 

i. Enkätens konstruktion tycks ha lett till svar med relativt hög reliabilitet bortsett från att 

vissa av de demografiska frågorna där en del missförstånd tycks ha uppstått. Detta borde dock 

inte ha påverkat hur respondenterna svarade på de för studien mer relevanta kunskaps- och 

attitydfrågorna. Enkätens validitet kan även anses vara relativt hög då studiens syfte angående 

anestesipersonals attityder och kunskap gått att besvara och studiens konstruktion måste anses 

bygga på en adekvat vetenskaplig grund. Enkätens validitet bekräftas ytterligare av att 

studiens resultat verifierar tidigare undersökningar inom ämnet (Larish et al., 2008; 

Pogozelska & Larson, 2008; Sinuff et al., 2007). Brister i konstruktionen av enkäten kan dock 

definieras. Trots att pilotstudien pekade på att enkäten fungerade väl och att inga större 

svårigheter att förstå frågorna förelåg, har det visat sig att ett flertal delar i enkäten tycks vara 

bristfälliga i sin konstruktion. Som tidigare nämnts visade det sig att flera av 

demografifrågorna lett till missuppfattningar, vilka därför bör förfinas om enkäten används 

för en studie där analys utifrån demografiska data ska utföras. För den aktuella studiens 

resultat har detta dock ingen betydelse då demografin endast hade som syfte att få en översikt 

över den undersökta populationen. Då det gäller flervalsfrågan angående riskfaktorer för att 

utveckla PONV hade denna hög validitet då resultatet gav ett tydligt svar på frågeställningen 

angående kunskap om PONV. Resultatet från denna fråga gick dessutom att utveckla vidare 

och korrelera med det riskbedömningsverktyg som tagits fram av Apfel et al. (1999), vilket 

gav ytterligare resultat av intresse för studien. Den fråga som berörde till vilka patienter 

PONV-profylax gavs på olika avdelningar gav för studien ointressanta resultat, då 
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alternativen var för få och breda samt att det inte ingick i studiens syfte att undersöka 

skillnader mellan avdelningar. Alternativet ”riskpatienter” i frågan kan även ses som ledande 

och en mer intressant frågeställning för framtida studier skulle kunna vara hur patienters risk 

för PONV hanterades utifrån identifierade riskfaktorer. Vidare verkar de frågor som 

besvarades på en Likert-skala ha hög validitet då det var de frågorna i enkäten som framförallt 

besvarade syftet och gav ett liknande resultat som i tidigare studier. Svarsalternativen på 

Likert-skalan kan även anses ha hög reliabilitet även om denna sänks av alternativet ”varken 

eller” som kan ses som otydligt och därför är svårtolkat. Anledningen till att så få skalsteg 

valdes var för att få tydliga ställningstaganden, men ”varken eller”-alternativet gör att de som 

tvekar mellan alternativen ”instämmer delvis” och ”instämmer måttligt” får en för lätt utväg. 

Det kan dock argumenteras för att ”varken eller”-alternativet motverkar att respondenter som 

inte håller med om endera alternativet sätter kryss mellan två alternativ. Detta skulle ha 

försvårat statistiken avsevärt och lett till ett större internt bortfall. Enkätens sista slutna fråga 

angående vem som har ansvaret för att riktlinjer följs hade kunnat ha mer definierade 

svarsalternativ, vilket skulle ha gett ett mer intressant resultat. Som frågan nu var formulerad 

var det kontraproduktivt med alternativet ”Alla anställda som är involverade i patientvården”, 

eftersom denna blev alltför bred och ospecifik, och dessutom var otydlig. Detta svarsalternativ 

motsvarade också att ringa in alla alternativen och blev därmed överflödigt och missvisande. 

 

Som beskrivits i samband med genomgången av enkätens frågor, så är den interna validiteten 

hos kärnfrågorna hög och besvarar alltså studiens syfte väl. Studiens externa validitet kan 

dock sägas vara relativt låg då studien utförts på en relativt liten grupp, bortfallet har varit 

stort samt att risken för en snedfördelning av populationen är stor. Resultatet kan därmed inte 

användas för att dra generella slutsatser eller appliceras på liknande populationer. Studien kan 

dock stå som grund för vidare studier inom ämnet och har därmed en viss generell relevans. 

 

Sammanfattningsvis så kan det argumenteras för att metodvalet och en enkät som verktyg var 

rätt för studien då omständigheter kring studiens genomförande och syfte vägs samman. Det 

som författarna hade ändrat på i en fördjupad eller förfinad studie skulle vara det praktiska 

genomförandet med en förbättrad konstruktion av enkäten och ett mer personligt deltagande 

vid datainsamlingen.  

 

Ett kontinuerligt forskningsetiskt fokus förelåg under hela studiens genomförande. Då studien 

genomfördes av två författare förelåg goda möjligheter till en fortlöpande diskussion om god 
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etik kring forskningsprocessen under hela arbetet med studien. Något som ytterligare stärkte 

ett gott etiskt förhållningsätt och hjälpte till att undvika oredligheter i studien var det faktum 

att två handledare kontinuerligt granskade arbetet med studien och kom med feedback. 

 

Studiens kliniska användbarhet ligger i att den bekräftar tidigare studier om att det existerar 

en faktisk begränsning i användandet av riktlinjer. Vidare så kan de indikationer studien visar 

på i orsakssambandet mellan attityder och kunskaper och bristande användning av riktlinjer 

utgöra en grund för framtida förbättringsarbeten i användandet av riktlinjer. Studiens fynd 

behöver dock ytterligare penetreras med forskning för att förbättra förståelsen kring de 

komplexa förhållanden som tycks råda kring barriärer till brukandet av riktlinjer. Något som 

ytterligare skulle kunna förbättra det kliniska värdet av fynden i studien är en framtida 

forskning som undersöker skillnader och likheter i attityder och kunskaper mellan 

anestesisjuksköterskor och anestesiologer och hur detta påverkar användandet av riktlinjer. 

Detta skulle framförallt hjälpa till att inrikta förändringsarbeten och fokusera på barriärer i rätt 

kontext där det verkligen gör skillnad. Det vill säga att en intervention som förbättrar 

användandet av riktlinjer bland anestesiologer behöver nödvändigtvis inte ha samma effekt 

hos anestesisjuksköterskor.  

 

Slutsats 

 

Respondenterna hade goda kunskaper gällande PONV och deras attityder till riktlinjer var inte 

negativ i grunden utan riktlinjer ansågs förbättra patientvården, dock förelåg det en diskrepans 

mellan de positiva attityderna och användandet av riktlinjer. Orsaker till detta kan inte till 

fullo utläsas inom studiens syfte och huvudresultat, men med stöd av andra studier och 

litteratur kan det vara så att orsakssambandet kan finnas i externa faktorer på kliniken. 

Avslutningsvis så fortsätter förhållandena kring användandet av riktlinjer för PONV att vara 

komplext, samtidigt som fördelarna med riktlinjer måste anses vara vedertagna så tycks 

barriärerna för användandet av riktlinjer fortsätta att vara både mångfacetterade och i vissa 

fall oklara. För att klargöra problemet vidare och hur riktlinjer bättre ska kunna 

implementeras i den kliniska verksamheten så krävs ytterligare studier i ämnet. 
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Enkät angående PONV och kliniska riktlinjer 
 
 
Ålder: ..... 
 
Kön Man  □  Kvinna  □ 
 
Antal år/månader som legitimerad inom yrket: .... 
 
År för examinerad grundutbildning läkare/sjuksköterska: .... 
 
År för examinerad specialistutbildning läkare/sjuksköterska: .... 
 
På vilken anestesienhet inom Anestesi- och Intensivvårdskliniken arbetar du? .... 
 
Antal år/månader på aktuell arbetsplats: .... 
 
Vilka av följande faktorer medför en ökad risk att utveckla PONV? 
(Ringa in de alternativ du tycker stämmer, flera alternativ kan anges) 
 
 Kvinnligt kön 
 Rökare 
 Regional anestesi 
 Operationstid mer än en timme 
 Icke-rökare 
 Manligt kön  
 Användande av opioider perioperativt 
 Total intravenös anestesi 
 Tidigare PONV 
 Gasanestesi 
 Anlag för åksjuka 
 
Profylax för att förhindra PONV ges på min arbetsplats till: (Ringa in det alternativ du tycker 
stämmer) 
  
 Alla patienter 
 Riskpatienter 
 Inga patienter 
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Hur stämmer dessa påståenden in med dina erfarenheter? 
 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

måttligt 
Varken 

eller 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

helt 
PONV är ett vanligt problem efter 
anestesi 

     

PONV är ett stort problem i 
samband med de ingrepp som 
utförs på kliniken där jag arbetar 

     

Jag har god kunskap om orsakerna 
till PONV 

     

Jag har god förmåga att bedöma 
PONV-risken hos mina patienter 

     

Det finns väl utvecklade riktlinjer 
på min arbetsplats för identifiera 
riskpatienter när det gäller PONV 

     

Riktlinjer för identifierandet av 
riskpatienter är lättförståeliga 

     

Det finns väl utvecklade riktlinjer 
för behandlingen av PONV på min 
arbetsplats 

     

Riktlinjer för behandling av PONV 
är lättförståeliga 

     

Riktlinjer för behandling av PONV 
förbättrar patientvården 

     

Användandet av riktlinjer för att 
identifiera och förebygga PONV är 
tidseffektivt 

     

Riktlinjer är av stort värde för att 
identifiera riskpatienter för PONV 

     

Riktlinjer för PONV används i hög 
grad på min arbetsplats 

     

Jag använder dagligen riktlinjer för 
PONV 

     

 
Vems ansvar är det att riktlinjerna följs? (Ringa in de alternativ du tycker stämmer, flera 
alternativ kan anges) 

 
Alla anställda som är involverade i patientvården 
Ansvarig anestesiolog vid sövningen 
Anestesiolog som utfört den preoperativa bedömningen 
Ansvarig anestesisjuksköterska 
Arbetsledare/chef 

 
Förslag på hur riktlinjer för riskbedömning kan förbättras: 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för vårdvetenskap 
Specialistsjuksköterskeprogrammet  
 
Ansökan om tillstånd för att genomföra enkätstudie  
 
Till berörda chefer vid på Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala 
 
Som en del av utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 
genomförs ett examensarbete där vi valt att utföra vår studie på Anestesi- och 
Intensivvårdskliniken. 
 
Studier har visat att kliniska riktlinjer och riskbedömningsverktyg har en positiv inverkan på 
patientvården. Dock är användandet av riktlinjer i viss mån begränsad, där attityder hos 
personalen i hög grad påverkar brukandet av riktlinjer inom sjukvården. Syftet med denna studie 
att undersöka anestesipersonalens kunskap och attityder kring PONV och kliniska riktlinjer 
gällande detta på kliniken.  
 
Förhoppningen är att vår studie ska visualisera vårdpersonalens attityder och därmed utgöra en 
grund för att användandet av riktlinjer på er klinik kan optimeras. Något som möjligen skulle 
kunna innebära en positiv inverkan på kostnadseffektiviteten och patientvården på kliniken.  
 
Studien kommer att bygga på data som inhämtas från kliniken med enkäter riktade till all 
legitimerad anestesipersonal. Medverkan är frivillig och deltagarna kan avbryta sin medverkan 
när som helst under arbetets gång. Hela processen kommer ske konfidentiellt och deltagandet 
kommer vara anonymt. Informerat samtycke från respondenter inhämtas i samband med att 
enkäten distribueras till kliniken av författarna.  
 
Resultatet från studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete i mitten av 2013 vid 
Uppsala universitet.   
 
Vi ber härmed om tillstånd till att få genomföra den ovan beskrivna studien med nämnda syften 
och förväntade betydelse.  
 
Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss eller våra handledare. Tack för er tid, med 
vänlig hälsning  
 
Johan Eriksson    Johan Windling 
 
 
Johan Eriksson, Leg. sjuksköterska 
Narkossjuksköterskestudent 
Slottsgränd 2D, 753 09 Uppsala 
070-296 55 50, jonern@gmail.com 

 
 
Johan Windling, Leg. sjuksköterska 
Narkossjuksköterskestudent 
Geijersgatan 54b, 752 31 Uppsala 
070-675 08 08, jwindling@gmail.com 
 

 
Camilla Fröjd 
Universitetslektor  
Akademiska sjukhuset ingång 15, 2 tr 
751 85 Uppsala, 018-611 90 94 

Camilla.Frojd@surgsci.uu.se 

 
Ingbritt Olausson 
Universitetsadjunkt 
Akademiska sjukhuset ingång 15, 2 tr 
751 85 Uppsala, 018-471 66 56 
Ingbritt.Olausson@surgsci.uu.se 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för vårdvetenskap 
Specialistsjuksköterskeprogrammet  
 
Information gällande studie 
 
Till berörda chefer på Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala 
 
Som en del av utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi genomförs ett 
examensarbete där vi valt att utföra vår studie på Anestesi- och Intensivvårdskliniken. 
 
Studier har visat att riktlinjer och riskbedömningsverktyg har en positiv inverkan på 
patientvården. Dock är användandet av riktlinjer i viss mån begränsad, där attityder hos 
personalen i hög grad påverkar brukandet av riktlinjer inom sjukvården. Syftet med denna studie 
att undersöka anestesipersonalens kunskap och attityder kring PONV och kliniska riktlinjer 
gällande detta på kliniken.  
 
Förhoppningen är att vår studie ska visualisera vårdpersonalens attityder och därmed utgöra en 
grund för att användandet av riktlinjer på er klinik kan optimeras. Något som möjligen skulle 
kunna innebära en positiv inverkan på kostnadseffektiviteten och patientvården på kliniken.  
 
Studien kommer att bygga på data som inhämtas från kliniken med enkäter riktade till all 
legitimerad anestesipersonal. Medverkan är frivillig och deltagarna kan avbryta sin medverkan 
när som helst under arbetets gång. Hela processen kommer ske konfidentiellt och anonymt. 
Informerat samtycke från respondenter inhämtas i samband med att enkäten distribueras till 
kliniken av författarna.  
 
Resultatet från studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete i mitten av 2013 vid 
Uppsala universitet.   

Studiens genomförande är godkänt av Göran Angergård, verksamhetschef för 
verksamhetsområdet Anestesi- och intensivvård.   

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss eller våra handledare. Tack för er tid, med 
vänlig hälsning  
 
Johan Eriksson    Johan Windling 
 
 
 
Johan Eriksson, Leg. sjuksköterska 
Narkossjuksköterskestudent 
Slottsgränd 2D, 753 09 Uppsala 
070-296 55 50, jonern@gmail.com 

 
Johan Windling, Leg. sjuksköterska 
Narkossjuksköterskestudent 
Geijersgatan 54b, 752 31 Uppsala 
070-675 08 08, jwindling@gmail.com 
 

 
Camilla Fröjd 
Universitetslektor  
Akademiska sjukhuset ingång 15, 2 tr 
751 85 Uppsala, 018-611 90 94 

Camilla.Frojd@surgsci.uu.se 

 
Ingbritt Olausson 
Universitetsadjunkt 
Akademiska sjukhuset ingång 15, 2tr 
751 85 Uppsala, 018-471 66 56 
Ingbritt.Olausson@surgsci.uu.se 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap   
Enheten för vårdvetenskap 
Specialistsjuksköterskeprogrammet  
 
Anestesipersonals kunskap och attityder om riktlinjer och PONV 

Du tillfrågas härmed om att deltaga i ovanstående studie.  
 
Syftet med denna studie att undersöka anestesipersonalens kunskap och attityder kring PONV 
(Postoperativt illamående och kräkningar) och kliniska riktlinjer gällande detta på Anestesi- och 
Intensivvårdskliniken.  
 
Metoden för studien bygger på insamlad data från enkäter som är riktad till legitimerad 
anestesipersonal på kliniken. Om du väljer att delta i studien genom att fylla i enkäten kommer 
ditt deltagande behandlas garanterat konfidentiellt och anonymt genom hela processen. Ingen 
information kan kopplas till dig som person och insamlat material kommer förvaras så att ingen 
obehörig kan komma åt det. Du kan när som helst avbryta din medverkan genom att kontakta 
författarna via bifogad kontaktinformation och ange koden som finns i enkätens högra hörn. 

Studiens genomförande är godkänt av Göran Angergård, verksamhetschef för 
verksamhetsområdet Anestesi- och intensivvård.   

Författarna till studien är legitimerade sjuksköterskor och genomför denna som ett examensarbete 
inom utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi. Resultatet kommer att 
presenteras i form av ett examensarbete i mitten av 2013 vid Uppsala universitet.   

Vid frågor eller funderingar kring studien vänligen kontakta oss eller våra handledare. Tack för er 
tid, med vänlig hälsning  
 
 
 
Johan Eriksson    Johan Windling 
 
 
 
 
 
Johan Eriksson, Leg. sjuksköterska 
Narkossjuksköterskestudent 
Slottsgränd 2D, 753 09 Uppsala 
070-296 55 50, jonern@gmail.com 

 
Johan Windling, Leg. sjuksköterska 
Narkossjuksköterskestudent 
Geijersgatan 54b, 752 31 Uppsala 
070-675 08 08, jwindling@gmail.com  
 

 
Camilla Fröjd 
Universitetslektor  
Akademiska sjukhuset ingång 15, 2 tr 
751 85 Uppsala, 018-611 90 94 

Camilla.Frojd@surgsci.uu.se 

 
Ingbritt Olausson 
Universitetsadjunkt 
Akademiska sjukhuset ingång 15, 2 tr 
751 85 Uppsala, 018-471 66 56 
Ingbritt.Olausson@surgsci.uu.se 

 


