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SAMMANFATTNING 

Postoperativ smärta och illamående är de två största orsakerna till postoperativa komplikatio-

ner och fördröjd utskrivning efter operation i dagkirurgi. Patienter som drabbats av postopera-

tivt illamående och kräkning (PONV) skattar detta som värre än postoperativ smärta och skul-

le betala mycket pengar för att slippa uppleva det igen. Denna studie har undersökt interaktio-

nen mellan paracetamol och serotonin 5-HT-3 antagonister och dess kliniska betydelse för 

patientens smärtuppfattning och PONV under den första postoperativa tiden, 2-10 timmar. 

Risken är att patienten får både PONV och smärta som direkt orsak av interaktionen. Studiens 

syfte var att undersöka om det förelåg skillnad i smärtuppfattning, smärtbehandling och före-

komst av PONV hos dagkirurgiska patienter som fått standardiserad kombinationsbehandling 

med paracetamol och serotonin 5-HT-3 antagonister jämfört med riktad kombinationsbehand-

ling med naproxen och serotonin 5-HT-3 antagonister där hänsyn tagits till interaktionen mel-

lan paracetamol och serotonin 5-HT-3 antagonister den första postoperativa tiden. Studien 

genomfördes på 60 dagkirurgiska patienter som genomgått kirurgi i generell anestesi. Patien-

terna har med hjälp av en visuell analog skala (VAS) bedömt smärta samt PONV pre- och 

postoperativt och besvarat en patientenkät om smärtbehandling. Resultatet visar att det fanns 

en signifikant skillnad i VAS-skattning mellan grupperna avseende smärta vid ankomst till 

postoperativa avdelningen men ingen signifikant skillnad rörande PONV eller hur patienterna 

uppfattade smärtbehandlingen. Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna rörande 

vilken smärtbehandling patienterna fick. Resultatet kan tolkas som att skillnaden i smärtskatt-

ning vid ankomst till postoperativa avdelningen beror på läkemedelsinteraktionen och att den 

har klinisk betydelse för patienterna. Förhoppningen är att studien ska leda till att stärka rikt-

linjer och policys avseende postoperativ smärtlindring när patienten har PONV i anamnesen. 

Nyckelord:  

postoperativ smärta, postoperativt illamående och kräkning (PONV), uppfattning, interaktion. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Postoperative pain and nausea are the two biggest causes of postoperative complications and 

delayed discharge after operation in day surgery. Patients suffering from postoperative nausea 

and vomiting (PONV) valued this as worse than post-operative pain and would pay a lot of 

money to avoid having to experience it again. This study has examined the interaction be-

tween paracetamol and serotonin 5-HT 3 antagonists and its clinical significance in the pa-

tients pain perception and PONV during the first postoperative hours, 2 – 10 hours. The risk is 

that the patient receives both PONV and pain as a direct cause of the interaction. The study's 

aim was to examine whether there was a difference in pain perception, pain treatment and in-

cidence of PONV in day surgery patients receiving standard therapy with paracetamol and 

serotonin 5-HT 3 antagonists compared to the targeted combination therapy with naproxen 

and serotonin 5-HT 3 antagonists where account is taken of the interaction between paraceta-

mol and serotonin 5-HT 3 antagonists the first postoperative hours. The study was conducted 

on 60 day surgery patients who have undergone surgery in general anesthesia. The patients 

indicated their level of pain and PONV using a Visual analogue scale (VAS) pre-and postop-

erative and completed a questionnaire about pain treatment. The results show that there was a 

significant difference in VAS-estimation of pain on arrival at the postoperative ward but no 

significant difference in PONV or on how patients perceived pain treatment. There was a sig-

nificant difference between the groups concerning the pain treatment patients received. The 

results may indicate that the difference in pain estimation on arrival at postoperative depart-

ment depends on the interaction and that it has clinical importance for patients. It is hoped 

that the study will lead to strengthening the guidelines and policies regarding post operative 

pain relief when the patient has PONV in anamnesis. 

Keywords:  

postoperative pain, postoperative nausea and vomiting (PONV), perception, interaction. 
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BAKGRUND 

 Postoperativ smärta 

 Definition av smärta  

Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the 

Study of Pain (IASP) som:  

"En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med väv-

nadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada.  

Oförmåga att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan 

vara i behov av smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig 

betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet 

(Werner, 2010, s 13). 

 

Orsak, förekomst och konsekvenser av smärta 

Smärta efter kirurgi är nociceptiv smärta av akut slag. Nocieceptiv smärta kan uppstå av po-

tentiellt skadligt stimuli, exempelvis vid hög värme eller vid stort mekaniskt tryck (Werner, 

2010). De flesta patienter drabbas av någon grad av postoperativ smärta efter kirurgiskt in-

grepp. Witting-Wells och medarbetare (2013) har rapporterat att 12 % av alla patienter har 

svåra smärtor det första postoperativa dygnet och Bodelsson och medarbetare (2011) menar 

att 30–50 % av patienterna rapporterar outhärdlig smärta i den postoperativa fasen, 24 – 48 

timmar. Adekvat smärtbehandling förkortar sjukhusvistelsen och minskar risken för postope-

rativa komplikationer medan inadekvat smärtbehandling har en negativ inverkan på sömn och 

vila och försämrar patientens förmåga till rehabilitering (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011; 

Fredheim, Kvarstein, Undall, Stubhaug, RustØen & Borchgrevink, 2011; Idvall, Bergqvist, 

Silverhjelm & Unosson, 2008; Witting-Wells, Shapiro & Higgins, 2013). Idvall och medarbe-

tare (2002) och Manias och medarbetare (2004) menar att en förklaring till att så många pati-

enter har ont efter kirurgi beror på bristande kunskaper i postoperativ smärtlindring hos sjuk-

sköterskor och läkare. De menar att det finns bra läkemedel och verktyg för att skapa goda 

förutsättningar för bra postoperativ smärtlindring men otillräcklig utbildning i smärtskattning 

och behandling samt en underskattning av patienters smärta är orsaken till att så många har  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Värme
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryck
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ont. Postoperativ smärta är tillsammans med postoperativt illamående och kräkning (PONV) 

samt blödning en av de vanligaste orsakerna till fördröjd utskrivning och därmed förlängd 

sjukhusvistelse. Detta kan få stora sociala och samhällsekonomiska konsekvenser då patienter 

inte kan återgå i dagliga rutiner och arbete. Det ställer stora krav på primärvården och patien-

ter kan dessutom ta upp sjukhusplats på grund av otillräcklig smärtlindring (Rawal, 2010).  

Idvall och medarbetare (2008) påtalar vikten av att ha behandlingstrategier och policys för 

behandling av postoperativ smärta.  Valet av postoperativ smärtlindring skall bygga på en sä-

ker och effektiv metod.  

 

 Skattning av smärta 

Bedömning av smärta med visuell analog skala (VAS) är en av de vanligaste metoderna för 

smärtskattning. Patienten markerar med en vertikal markör värdet mellan ingen smärta och 

värsta tänkbara smärta på en horisontell linje. På baksidan avläses värdet mellan 0 = ingen 

smärta till 10 = värsta tänkbara smärta (Werner, 2010; Bodelsson et al., 2011; Williamsson & 

Hoggart, 2005). Enligt Werner (2010) och Bodelsson och medarbetare (2011) ska all smärta 

över tre på VAS anses som generellt otillräcklig smärtlindring och ska därmed behandlas. 

Andra smärtskattningsinstrument är numerisk skattningsskala (NRS) och verbal kategoriskala 

(VRS). Dessa tre skalor är validerade. VAS, NRS och VRS är effektiva instrument för att syn-

ligöra, dokumentera och utvärdera smärta. Med hjälp av dem kan variationen av smärta över 

dygnet och effekt av smärtbehandling bedömas och utvärderas. Traditionellt används VAS till 

akut smärta då VRS med endast fyra graderingar anses ge för litet utrymme för variation och 

NRS lämpar sig bäst för skattning av kronisk smärta (Werner, 2010; Williamsson & Hoggart, 

2005). Postoperativ smärta beskrivs som en subjektiv och personlig upplevelse som bör vär-

deras på flera sätt med flera olika mätmetoder (Manias, Bucknall & Botti, 2004; Werner, 

2010). Gunningberg och medarbetare (2007) menar att ett skattat VAS eller NRS värde på 3 

eller mer ska behandlas farmakologiskt eller med alternativa metoder och alltid i samförstånd 

med patienten. Smärtan ska utvärderas tillsammans med patienten och detta bör dokumenteras 

regelbundet.  Denna vägledning rekommenderas även av svensk anestesiologisk förening 

(SFAI) och i de kvalitetsmål för smärtbehandling som är uppställda för landstinget i Uppsala 

län (Rudin, Brantberg, Eldh & Sjölund, 2010; Gordh & Persson, 2012). En preoperativ smärt-

skattning är ett bra hjälpmedel inför planeringen av den postoperativa behandlingen. SFAI 
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menar att det alltid är patienten och inte värdet på VAS som avgör om behandlingen är till-

räcklig eller inte.  Även om postoperativ smärta i de flesta fall är behandlingsbar, kommer pa-

tienter med långvarig smärta där den preoperativa smärtintensiteten överstiger 4 på VAS 

knappast att kunna smärtlindras till en nivå som understiger den preoperativa. Flera författare, 

(Bodelsson et al., 2011; Werner, 2010; Gunningberg & Idvall, 2007) menar att smärtskattning 

ska utföras regelbundet, gärna varje timme på postoperativa avdelningen och ca 3-4 ggr per 

dygn på vårdavdelning det första postoperativa dygnet.  

 

Behandling av smärta 

Enligt Bodelsson och medarbetare (2011) och de riktlinjer SFAI (Rudin et al., 2010) ställt upp 

är paracetamol och NSAID basen i all akut smärtbehandling om det inte föreligger särskilda 

skäl. Bodelsson och medarbetare (2011) menar att det finns flera skäl att ge en god premedi-

cinering mot smärta och att planera den postoperativa smärtbehandlingen mycket noga. Kom-

binationsbehandling är ofta det bästa alternativet. Med kombinationsbehandling menas två 

läkemedel som tillsammans ger bättre effekt än läkemedlen givna var för sig. Opioider kan ge 

biverkningar som trötthet, illamående och förstoppning. Därmed bör dessa endast användas 

med försiktighet. Kortverkande opioider är att föredra under operationen (perioperativt) samt 

att eftervården om möjligt planeras med blockader och lokalbedövning tillsammans med god 

premedicinering (Rawal, 2010). Den postoperativa tiden kan påverkas negativt av egna och 

andras upplevelser av smärta vid kirurgi och kan därmed skapa oro och ångest. En välinfor-

merad patient som fått god insikt i den postoperativa planeringen och vad som kan förväntas 

efter kirurgi ges bättre förutsättningar att klara den postoperativa tiden. Flera forskare (Manias 

et al., 2004: Idvall et al., 2002; Idvall et al., 2008; Abdalrahim, Majali & Bergbom, 2010; Ab-

dalrahim, Majali, Stomberg-Warren & Bergbom, 2011) har studerat sjuksköterskors erfaren-

heter och kunskaper av att arbeta med postoperativ smärtlindring. Resultaten visar att sjukskö-

terskor ofta undervärderar hur ont patienterna har och att de använder för få mätinstrument för 

att få korrekt bild av patientens situation. Abdalrahim och medarbetare (2011) har studerat hur 

patienter och sjuksköterskor skattar smärta före och efter att sjuksköterskorna fått utbildning i 

smärtbehandling. Resultatet visar att det gav mycket god effekt på patienternas smärtbehand-

ling och att patienter skattade sin smärta lägre efter sjuksköterskornas utbildning. 
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Postoperativt illamående och kräkning 

Definition av postoperativt illamående och kräkning och generell anestesi  

Postoperativt illamående och kräkning, postoperative nausea and vomiting (PONV), är defi-

nierat som någon form av illamående, kväljning eller kräkning som uppkommer 24–48 tim-

mar efter kirurgi. Det är beskrivet som en obehaglig komplikation av anestesi och drabbar un-

gefär en tredjedel av de 10 % av befolkningen som får generell anestesi varje år. Det övergri-

pande målet för generell anestesi är att säkerställa sömn, minnesförlust och bortfall av smärt-

känslighet. Generell anestesi syftar till att skapa relaxation av muskler och förlust av kontroll 

över reflexer i autonoma nervsystemet som är nödvändiga för att kunna genomföra ett kirur-

giskt ingrepp genom tillförsel av en eller flera allmänna bedövningsmedel (Tong, 2006; Pierre 

& Whelan, 2013).  

 

 Orsak, förekomst och konsekvenser av PONV 

Operationer i generell anestesi åtföljs ofta av besvärande PONV det första postoperativa dyg-

net. Flera forskare (Apfel et al., 2012; Cruthirds, Sims & Louis, 2013; Iqbal & Spencer, 2012; 

Kreis, 2006) har beskrivit att cirka 20-35% av alla patienter som får generell anestesi drabbas 

av PONV. Patienter som drabbats av PONV skattar detta som värre än postoperativ smärta 

(Macario, Weinger, Carney & Kim, 1999). Tong (2006) beskriver att patienter som drabbats 

av PONV gärna skulle betala mycket pengar för att slippa uppleva det igen. Postoperativ 

smärta kan vara en utlösande faktor till PONV i sig men även det följande behovet av ökad 

smärtbehandling med opioider orsakar ökad grad av PONV. Välplanerad postoperativ smärt-

lindring ger lägre frekvens av PONV (Bodelsson et al., 2011; Janusinfo, 2013a; Berntzen, 

Almås, Bruun, Dorve, Giskemo & Gronseth, 2011). Flera författare menar att även om PONV 

i sig oftast inte ger allvarliga komplikationer så är det mycket obehagligt för patienten och kan 

leda till fördröjd utskrivning eller till och med inläggning och en oro inför att behöva uppleva 

PONV igen (Apfel et al., 2012; Cruthirds et al., 2013; Iqbal & Spencer, 2012; Kreis, 2006; 

Macario et al., 1999; Bodelsson, et al. 2011). Flera källor (Berntzen et al., 2011; Bodelsson et 

al., 2011; Janusinfo, 2013a; Tong, 2006) beskriver att det kan uppstå komplikationer hos pati-

enter med PONV. Utöver obehaget det medför att må illa så kan det vara smärtsamt och ut-

mattande att kräkas. Frekventa kräkningar kan orsaka elektrolyt- och vätskebalansrubbning. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NGg0UdKqMMSM4ASCgIHAAQ&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dponv%26hl%3Dsv%26biw%3D1280%26bih%3D695&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep&usg=ALkJrhhPwXDnOphf1_uAnCWKFYnAq5NUuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NGg0UdKqMMSM4ASCgIHAAQ&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dponv%26hl%3Dsv%26biw%3D1280%26bih%3D695&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesia&usg=ALkJrhhvcKl6qS8oBA--9qETSmCYWQp1MQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NGg0UdKqMMSM4ASCgIHAAQ&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dponv%26hl%3Dsv%26biw%3D1280%26bih%3D695&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Analgesic&usg=ALkJrhjtASowAUs86wt82AzRoWRVr6o89Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NGg0UdKqMMSM4ASCgIHAAQ&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dponv%26hl%3Dsv%26biw%3D1280%26bih%3D695&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Analgesic&usg=ALkJrhjtASowAUs86wt82AzRoWRVr6o89Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NGg0UdKqMMSM4ASCgIHAAQ&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dponv%26hl%3Dsv%26biw%3D1280%26bih%3D695&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reflex&usg=ALkJrhix9tF3rY_OYr-AZrpqbrv8tdu09g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NGg0UdKqMMSM4ASCgIHAAQ&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dponv%26hl%3Dsv%26biw%3D1280%26bih%3D695&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomic_nervous_system&usg=ALkJrhh5HmLHcDsEuCjuvsVzAuu0PHge8Q


 

5 

 

Kräkningar kan även öka belastningen i det nyopererade området med risk för blödning och 

sårruptur. Esofagusruptur i samband med PONV har också rapporterats. Är patienten medvetan-

desänkt kan aspiration av kräkning leda till aspirationspneumoni. Orsakerna till PONV är en-

ligt flera forskare inte helt klarlagda även om vissa riskfaktorer finns identifierade (Bodelsson 

et al., 2011; Berntzen et al., 2011). Typ av operation och anestesi har ett klart samband med 

PONV. Det är vanligt med illamående efter bröstkirurgi, gynekologiska ingrepp, skelnings-

operationer och bukkirurgi (Bodelsson et al., 2011). Ingreppets tidslängd (duration) har också 

stor betydelse. Längre operationer medför högre incidens av PONV. Även kirurgens erfarenhet 

har visats ha betydelse för PONV efter exempelvis mellanörekirurgi. Vissa anestesiologiska lä-

kemedel som används vid generell anestesi som t.ex. anestesigas ger en högre grad av illamå-

ende än t.ex. propofol som är ett lugnande intravenöst administrerat läkemedel. Muskelrelax-

antia har ingen inverkan på PONV, men läkemedel som ges för att reversera muskelrelaxation, 

neostigmin, kan i höga doser öka risken för PONV. Risken reduceras dock genom förbehandling 

med atropin som har antiemetisk effekt (Janusinfo, 2013a). Patienter med känd PONV bör pla-

neras med anestesiform som ger så lite illamående som möjligt, gärna med tillägg av regiona-

la blockader för att undvika bruk av opioider i den postoperativa fasen (Bodelsson et al., 

2011; Bernzsen et al., 2011). 

 

 Skattning av PONV  

Det finns flera skalor för riskbedömning av PONV för vuxna. Tong (2006) har gjort en jämfö-

relse mellan de åtta skalor som finns att använda och har kommit fram till att Apfel- och Koi-

vuranta- skalorna är de som är tillförlitligast för vuxna patienter. Koivuranta-skalan (Figur 1) 

är framtagen för vuxna patienter och mäter fem riskfaktorer för PONV, kvinnligt kön, ickerö-

kare, tidigare anamnes på PONV, åksjuka och operationstid (Pierre & Whelan, 2013). Apfel-

skalan (Figur 2) är framtagen för vuxna patienter och mäter fyra riskfaktorer för PONV, 

kvinnligt kön, ickerökare, tidigare anamnes på åksjuka eller PONV och postoperativ använd-

ning av opioider. Apfel-skalan är delvis baserad på Koivuranta-skalan (Apfel, Läärä, Koivu-

ranta, Greim & Roewer, 1999). 
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Risk i % 1 poäng = 18 % risk 

för PONV 

2 poäng = 42 % 

risk för PONV 

3 poäng = 54 % 

risk för PONV 

4 poäng = 74 % 

risk för PONV 

5 poäng= 87 % 

risk för PONV 

Figur 1 Koivuranta-skalan. (Pierre & Whelan, 2013). 

 

Risk i % 1 poäng = 20 % risk 

för PONV 

2 poäng = 40 % risk för 

PONV 

3 poäng = 60 % risk 

för PONV 

4 poäng = 80 % risk 

för PONV 

Figur 2 Apfel-skalan (Apfel et al., 1999). 

Gemensamt för dessa skalor är att kvinnligt kön skattas som den starkaste riskfaktorn för 

PONV och att vara icke rökare fördubblar risken för PONV ytterligare. Mekanismen bakom 

detta är okänd.  Statistik har visat att ålder kan vara en riskfaktor för PONV då äldre patienter 

har låg risk för PONV medan unga patienter har högre risk för PONV. Ålder har inte tagits 

med som riskfaktor i någon skala. En poäng ger en låg sannolikhet för PONV och ska inte 

behandlas, 2–5 poäng ska behandlas, vanligen i kombinationsbehandling med serotonin 5-

HT-3 antagonister och kortison (Apfel et al., 1999, Cruthirds et al., 2013; Iqbal & Spencer, 

2012; Kreis, 2006; Pierre & Whelan, 2013; Tong, 2006). Weilbach och medarbetare (2006) 

har i en studie testat Apfel-skalans kliniska värde och forskarna har funnit att den är ett myck-

et lämpligt och lättanvänt verktyg för att förutsäga vilka patienter som behöver behandling för 

PONV.  

 

Behandling av PONV 

Under det senaste decenniet har en rad läkemedel utvärderats med avseende på förmågan att 

förebygga PONV. De som befunnits mest effektiva är kortison, droperidol och serotonin-

hämmande läkemedel. Dessa är i nuläget att betrakta som likvärdiga. Standardbehandling för 

att förebygga PONV är vid de flesta anestesiologiska kliniker behandling med serotonin 5-

HT-3 antagonister i kombination med kortison (Bodelsson et al., 2011). När det gäller be-

handling av uppkommen PONV rekommenderas syrgas som förstahandsmedel tillsammans 

med serotoninhämmande läkemedel som har dokumenterad effekt vid redan uppkommen 

PONV (Janusinfo, 2013a). 
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Figur 3 Rekommenderad profylax och anestesival till patienter med risk för PONV (Janusin-

fo, 2013a).  

Flera forskare beskriver att behandling med serotonin 5-HT-3 antagonister inte bör ske rutin-

mässigt då många av dessa läkemedel har flera kända biverkningar och kan orsaka allvarliga 

komplikationer så som långsam hjärtrytm, EKG-rubbningar som förlängd Q-T tid, hjärtstille-

stånd och huvudvärk. Bara de patienter som har risk för PONV skall ges behandling. Efter-

som PONV är vanligt förekommande bör alla patienter som står inför ett kirurgiskt ingrepp 

utvärderas med en riskbedömning (Apfel et al., 2012; Cruthirds et al., 2013; Kreis 2006).  

 

Interaktionen mellan paracetamol och serotonin 5-HT-3 antagonister 

Beskrivning av interaktionen 

Enligt Swedish Finnish Interaction X-referencing (SFINX) (Bilaga 1) interagerar serotonin 5-

HT-3 antagonister med paracetamol så att den analgetiska effekten kan minska markant  
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(Janusinfo, 2013b). I gruppen serotonin 5-HT-3 antagonister ingår ondansetron (Zofran®, 

Ondansetron®), tropisetron (Navoban®), granisetron (Granisetron®, Kytril®) och palonose-

tron (Aloxi®). Vanliga läkemedel i gruppen paracetamol är Alvedon®, Panodil® och Perfal-

gan® (FASS, 2013). SFINX rekommenderar noggrann uppföljning av effekten av paraceta-

mol och att användning av NSAID i stället för paracetamol bör övervägas (Janusinfo, 2013b). 

Interaktionen klassificeras C0-C3. C står för en kliniskt betydelsefull interaktion som kan 

hanteras.  Med 0 menas att data kommer från studier av andra läkemedel med liknande egen-

skaper. Med 3 menas att data kommer från studier på friska försökspersoner och/eller pilot-

studier på patienter som gjorts med tropisetron och granisetron (Janusinfo, 2013b). 

 

 Tidigare studier av interaktionen 

Prekliniska studier på djur visar att den analgetiska mekanismen hos paracetamol är samman-

kopplad med det serotonerga systemet och att detta system blir hämmat av tropisetron. I en 

studie fick 26 friska män en elektrisk smärtstimulering av mediannerven. Deltagarna delades 

upp i tre grupper: en grupp fick paracetamol/tropisetron, en grupp fick paraceta-

mol/granisetron och en grupp fick paracetamol/placebo. Resultatet stöder hypotesen att tropi-

setron och granisetron helt blockerar den analgetiska effekten hos paracetamol (Pickering et 

al., 2006). I en senare studie har Pickering och medarbetare (2011) undersökt interaktionen 

mellan paracetamol och tropisetron hos 36 patienter som genomgått öronkirurgi. Interven-

tionsgruppen fick paracetamol/tropisetron och kontrollgruppen fick paracetamol/placebo. 

Smärtskattningen var 30 % högre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen och 

fler patienter i interventionsgruppen behövde extra smärtstillande. Forskarna menar att det 

krävs större studier för att vidare undersöka den farmakodynamiska interaktionen (Pickering 

et al., 2011). 

Även Bandschapp och medarbetare (2011) testade laboratoriestimulerad elektrisk smärta på 

16 friska volontärer. Deltagarna indelades i fyra grupper. En grupp fick paracetamol, en grupp 

fick tropisetron, en grupp fick paracetamol/tropisetron och en grupp placebo. De personer 

som fick paracetamol eller tropisetron visade sig ha mindre smärta än övriga, men skillnaden 

var liten och inte signifikant.  Forskarna menar att paracetamol har en svag analgetisk effekt 
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och att tropisetron och ondansetron i sig själva har en analgetisk effekt (Bandschapp, Filitz, 

Urwyler, Koppert & Ruppen, 2011). 

I Jokela och medarbetares (2010) studie ingick 134 kvinnor som genomgått laparaskopisk 

hysterektomi. Patienterna delades in i tre grupper.  En grupp fick paracetamol/placebo, en 

grupp fick paracetamol/ondansetron och en grupp fick placebo/placebo. Patienterna erhöll yt-

terligare smärtlindring genom patientkontrollerad analgesi (PCA). Patienter som erhöll place-

bo/placebo behövde mer smärtstillande än de båda andra grupperna. Det fanns ingen signifi-

kant skillnad i mängd smärtstillande mellan gruppen som fick paracetamol/placebo jämfört 

med gruppen som fick paracetamol/ondansetron.  

Vid en studie av möss och deras postoperativa fraktursmärta, där syftet var att undersöka om 

odansetron blockerade effekten av paracetamol, kunde det inte påvisas att ondansetron påver-

kade den analgetiska effekten av paracetamol. Forskarna anser att större och mer kliniska stu-

dier krävs (Minville, Fourcade, Mazoit, Girolami & Tack, 2011).  

 

Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att det finns en risk för otillräcklig smärtlindring om läkemedel 

som interagerar med varandra kombineras (Pickering et al., 2006; Pickering et al., 2011). La-

sarettet i Enköping utför 4000 dagkirurgiska operationer per år. Patienterna erhåller standardi-

serad premedicinering (paracetamol) och behandling för PONV (meklozid och ondansetron) 

enligt generella direktiv (Bilaga 2 och 3). Hänsyn har då inte tagits till läkemedelsinteraktion 

mellan paracetamol och serotonin 5-HT-3-antagonister. Den uppenbara risken med denna 

standardiserade kombinationsbehandling är att patienten inte erhåller fullgod smärtlindring 

och kommer att uppfatta sin postoperativa tid som mycket besvärlig. Detta strider mot de kva-

litetsmål för smärtbehandling som antagits av landstinget i Uppsala län (Gordh & Persson, 

2012) och SFAI:s  riktlinjer för smärtbehandling (Rudin et al., 2010). Inadekvat smärtbehand-

ling kan även få samhällsekonomiska effekter då patienten blir onödigt länge hospitaliserad 

och begränsad i sina normala dagliga aktiviteter (Berntzen et al. 2011; Fredheim et al., 2011; 

Idvall et al., 2008; Witting-Wells et al., 2013). Valet av postoperativ smärtlindring skall byg-

ga på en säker och effektiv metod (Rudin et al., 2010). Då interaktionen mellan paracetamol 

och serotonin 5-HT-3 antagonister är relativt nyupptäckt behöver dess kliniska betydelse un-
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dersökas. Postoperativ smärta beskrivs ofta som en subjektiv och personlig upplevelse (Mani-

as et al., 2004). PONV beskrivs som en mycket obehaglig komplikation till anestesi som pati-

enterna skulle göra mycket för att få slippa uppleva igen, PONV skattas som värre än smärta 

(Macario et al., 1999). En metod att ta reda på patientens uppfattning om postoperativ smärta 

och PONV är att mäta detta i en patientenkät och genom skattning med hjälp av VAS (Wer-

ner, 2010). Det är viktigt att anestesisjuksköterskan har kännedom om vilka läkemedel och 

vilken behandling som ger patienten bästa möjliga uppfattning av sin postoperativa tid. För att 

kunna utföra anestesiologisk omvårdnad ska anestesisjuksköterskan ha kompetens och förmå-

ga att arbeta preventivt för en så god postoperativ återhämtning för patienten som möjligt. 

Varje sjukvårdsinrättning ska enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9 ha 

en verksamhet som systematiskt och fortlöpande arbetar för att förebygga och kontrollera pa-

tientsäkerheten. Sjukvården är skyldig att fastställa vilka metoder som ska användas, följas 

upp utvärderas och omvärderas. Vidare anges i SOSFS 2011:9 att inaktuella metoder ska 

identifieras och avvecklas. Att närmare studera denna läkemedelsinteraktion har största bety-

delse för anestesisjuksköterskans dagliga arbete och för patienternas välmående postoperativt 

och blir då kliniskt betydelsefullt för Lasarettet i Enköping. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg skillnad i smärtuppfattning, smärtbehand-

ling och förekomst av PONV den första postoperativa tiden hos patienter som preoperativt 

fått standardiserad kombinationsbehandling med paracetamol och ondansetron jämfört med 

riktad kombinationsbehandling med naproxen och ondansetron, där hänsyn tagits till interak-

tionen mellan paracetamol och serotonin 5-HT-3 antagonister. 

Frågeställningar 

Fanns skillnader i smärtskattning mellan patienter som fått standardiserad kombinationsbe-

handling jämfört med dem som fått riktad kombinationsbehandling? 

Hur uppfattade patienten sin postoperativa tid med avseende på smärta? 

Fanns skillnader i skattning av PONV mellan patienter som fått standardiserad kombinations-

behandling jämfört med dem som fått riktad kombinationsbehandling? 



 

11 

 

Fanns skillnader i smärtbehandling mellan patienter som fått standardiserad kombinationsbe-

handling jämfört med dem som fått riktad kombinationsbehandling? 

 

METOD 

Design 

Studien har en beskrivande, jämförande, kvasiexperimentell design med kvantitativ ansats 

(Polit & Beck, 2011). 

 

Urval 

Studien genomfördes med ett konsekutivt urval (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urvalsgruppen utgjordes av dagkirurgiska patienter som opererats i generell anestesi vid lasa-

rettet i Enköping. Inklusionskriterier för att delta i studien var att patienten skulle vara äldre 

än 18 år, erhålla planerad dagkirurgi i generell anestesi, förstå svenska i tal och skrift samt vid 

en riskbedömning av PONV enligt Apfel-skala (Apfel et al., 1999) få minst 2 poäng (Bilaga 

4). Exklusionskriterierna för att delta i studien var känd överkänslighet mot läkemedel som 

ingick i studien eller operationstid kortare än 15 minuter. Målet var att inkludera 60 patienter i 

studien; 30 till experimentgrupp och 30 till kontrollgrupp. 

 

Intervention 

Ett konsekutivt urval genomfördes på dagkirurgiska patienter där de 30 första patienterna som 

uppfyllde inklusionskriterierna, men inte exklusionskriterierna, utgjorde kontrollgrupp (KTR) 

och de nästföljande 30 patienterna utgjorde experimentgrupp (EXP). 

KTR gruppen erhöll standardiserad kombinationsbehandling mot smärta och PONV (parace-

tamol, meklozid och ondansetron) enligt klinikens kvalitetsdokument (Bilaga 2 och 3). 

EXP gruppen erhöll riktad kombinationsbehandling mot smärta och PONV, vilket innebar 

naproxen, meklozid och ondansetron. 
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Den oberoende variabeln var smärtbehandling, där KTR gruppen fick paracetamol medan 

EXP gruppen fick naproxen, och den beroende variabeln var uppfattning av postoperativ 

smärta, smärtbehandling och skattad PONV. 

 

 Datainsamlingsmetod 

Data rörande smärtuppfattning och uppfattning av PONV samlades in med VAS där patienten 

med en vertikal markör fick ange hur mycket smärta respektive illamående de upplevde, från 

ingen smärta/inget illamående till värsta tänkbara smärta/illamående. På baksidan avlästes 

värdet mellan 0 = ingen smärta/inget illamående till 10 = värsta tänkbara smärta/illamående 

(Werner, 2010). VAS-skattning av smärta utfördes preoperativt, vid ankomst till den postope-

rativa avdelningen samt före hemgång. VAS-skattning av PONV utfördes vid ankomst till den 

postoperativa avdelningen samt före hemgång.  

Patienten fick i tillägg till detta besvara en enkät om uppfattad smärtbehandling (Bilaga 5) 

före hemgång. Enkäten bestod av 11 påståenden där patienten för varje påstående på en fem-

gradig skala (1: Stämmer inte alls; 5: Stämmer helt och hållet) fick ta ställning i vilken grad 

denne instämde i påståendet. 

Enkäten var utformad av Idvall och medarbetare (2002). Frågorna i enkäten var delvis omar-

betade utifrån föreliggande arbetes syfte och frågeställningar. Godkännande om att använda 

enkäten och att omarbeta den har erhållits från ursprungsförfattaren. Enkäten testades och ut-

värderades före datainsamlingens start på tre patienter. Detta resulterade i att en redigering av 

hur lång tid det tog att fylla i enkäten var möjlig då det gick fortare än uppskattat. Testet resul-

terade även i att en fråga om postoperativ smärtbehandling lades till i enkäten då den informa-

tionen saknades. 

 

Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades tillfrågades verksamhetschefen och medicinskt ansvarig anestesio-

log för dagkirurgiska enheten om godkännande att utföra studien (Bilaga 6). Vidare gavs 

muntlig och skriftlig information om studien till personalen vid den dagkirurgiska verksamhe-

ten innan studiens start. Preoperativt erhöll patienterna muntlig och skriftlig information av 
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författarna (Bilaga 7 och 8) om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att svaren be-

handlas konfidentiellt. Patienterna valdes ut, identifierades och tillfrågades om deltagande 

med skriftligt informerat samtycke. Ett preoperativt samtal utfördes där bakgrundsdata samla-

des in, samt en riskbedömning av PONV gjordes enligt Apfel-skala (Apfel et al., 1999). 

Sammanlagt tillfrågades 76 patienter om deltagande i studien. Fem patienter exkluderades då 

anestesiform ändrades från generell anestesi till regional på operationsdagen, en patient blev 

inte opererad som planerat, en patient var överkänslig mot NSAID och exkluderades från 

EXP gruppen och en patient valde själv att inte delta i studien. Åtta patienter fick 1 poäng vid 

riskbedömningen av PONV och uppfyllde därmed inte inklusionskriterierna. Sextio patienter 

inkluderades i studien: 30 till KTR grupp och 30 till EXP grupp. Patienter i dagkirurgi valdes 

för att på ett enkelt sätt kunna göra en riskbedömning av PONV och en smärtskattning pre- 

och postoperativt samt då möjlighet fanns att kontrollera intag av premedicinering. Författar-

na ansvarade för insamlandet av bakgrundsdata, riskbedömning av PONV- och VAS-

skattning preoperativt. Författarna ansvarade också för VAS-skattning av smärta respektive 

PONV vid ankomst till den postoperativa avdelningen samt före hemgång och för insamlan-

det av enkäten som patienterna fyllt i före hemgång. Tidsåtgång för datainsamling har varit en 

vecka per grupp. Datainsamlingen pågick mellan 11/3 och 21/3, 2013. 

 

Bearbetning och analys 

Data har bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 

version 21 (Statistical Package for the Social Sciences).  

Bakgrundsdata (Bilaga 4) redovisas med frekvenser och variabeln ålder redovisas med me-

delvärde och standardavvikelse då den är på kvotskalenivå och normalfördelad. 

Data från VAS-skattningarna och enkät (Bilaga 5) är betraktade som på ordinalskalenivå. 

Därför är median och kvartiler (Q1; Q3) angivna som genomsnitts- respektive spridningsmått. 

Frågorna 6, 7, 19, 20 och 21 (Bilaga 5) är på nominalskalenivå. För dessa framgår typvärde av 

frekvensredovisning. Vid jämförelse av variabel på kvotskalenivå användes Student’s t-test, 

vid jämförelse av variabler på ordinalskalenivå användes Mann Whitney U-test och vid jäm-

förelser av variabler på nominalskalenivå användes Chi-två-test. 

Signifikansnivån är satt till p < 0.05. 
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 Etiska överväganden 

Någon granskning av etisk kommitté har inte behövts eftersom studien genomfördes inom 

ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå (Svensk författningssamling [SFS], 

2003:460). Studien har genomförts med beaktande av Helsingforsdeklarationens riktlinjer om 

att forskningen måste kunna motiveras av en fördelaktig risk-/vinstbedömning. Detta har in-

neburit att studien har vetenskaplig bärkraft, att risker och obehag för patienter eller försöks-

personer noga har vägts mot den förväntade vinsten av forskningen och att vinsterna bedömts 

vara större än riskerna. Patienterna har tillförsäkrats bästa möjliga diagnostik och terapi, vilket 

har inneburit att ingen patient har fått ett sämre omhändertagande än denne skulle ha fått om 

han/hon inte deltog i studien. Grunden för denna jämförande studie har varit att det inte på 

förhand har gått att veta vilket behandlingsalternativ som var bäst (Medicinska forskningsrå-

det, 2002). Enkäten var utformad så att patientens konfidentialitet och integritet bevarades. 

Informationen till deltagarna var så lättförståelig och adekvat att de själva kunde ta ställning 

till om de ville delta i forskningen eller inte (Medicinska forskningsrådet, 2002). Inga person-

uppgifter förutom ålder och kön har funnits antecknade. Frågorna har inte bedömts vara av 

etiskt känslig natur och var inte heller obehagliga eller kränkande. Patienten gavs information 

om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, att patienten hade rätt att avbryta sin 

medverkan, att lämnade uppgifter inte har använts för något annat syfte än för forskning och 

att patienten hade möjlighet att ta del av den slutgiltiga rapporten. Det har varit författarnas 

skyldighet och avsikt att sätta försökspersonernas hälsa och välbefinnande före forskningens 

(Medicinska forskningsrådet, 2002). 

 

RESULTAT 

De viktigaste resultaten i denna studie var att det fanns signifikanta skillnader i smärtskattning 

vid ankomst till den postoperativa avdelningen och i smärtbehandling mellan patienter som 

fått standardiserad kombinationsbehandling jämfört med dem som fått riktad kombinations-

behandling. 

Bakgrundsdata 

Av de 60 patienter som inkluderats i studien ingick 30 i KTR gruppen och 30 i EXP gruppen. 

Av studiedeltagarna var 31 kvinnor (51,7%). Medelåldern var 47,83 år (SD = 16,044) för hela 
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gruppen. Deltagarnas ålder varierade mellan 19 och 79 år. Vid PONV-skattningen fick flest 

patienter (n=28) 2 poäng. De vanligaste utförda operationerna var ortopediska ingrepp och de 

flesta patienterna fick anestesiform med sevoflurane/fentanyl. Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan EXP och KTR grupperna när det gäller bakgrundsdata (Tabell 1). 

Tabell 1 Bakgrundsdata för kontroll- respektive experimentgrupp. 

 

Variabel 

Kontroll- 

grupp (n=30) 

Experiment- 

grupp (n=30) 

 

 

 

p-

värde 

 

Ålder (år), medelvärde ± SD 
†   

  

(variationsvidd) 

Kön, n (%)* 

     Män 

     Kvinnor 

PONV-skattning, n (%)* 

     Poäng 2 

     Poäng 3 

     Poäng 4 

Typ av operation, n (%)* 

     Ortopedisk kirurgi 

     Kirurgi 

Typ av anestesi, n (%)* 

     Sevoflurane/fentanyl 

     Propofol/remifentanil    

 

45,30 ± 17,42 

(19-79) 

 

14 (46,7) 

16 (53,3) 

 

13 (43,3) 

10 (33,3) 

  7 (23,3) 

 

16 (53,3) 

14 (46,7) 

 

21 (70,0) 

  9 (30,0) 

 

50,37 ± 14,39 

(22-74) 

 

15 (50,0) 

15 (50,0) 

 

15 (50,0) 

  8 (26,7) 

  7 (23,3) 

 

20 (66,7) 

10 (33,3) 

 

20 (66,7) 

10 (33,3) 

 

0.224 

 

0.796 

 

 

0.833 

 

 

 

0.292 

 

 

0.791 

 

 
†   

Student’s t-test 

* Chi-två-test 

 

Smärtskattning med VAS 

Alla 60 patienter som ingick i studien besvarade samtliga tre VAS-skattningar avseende smär-

ta. Det fanns ingen signifikant skillnad i smärtskattning mellan KTR- och EXP gruppen preo-

perativt eller vid hemgång. Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan grupperna i 

smärtskattning vid ankomst till postoperativ avdelning där patienter i EXP gruppen skattade 

sin smärta lägre (Tabell 2). 
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Tabell 2 VAS-skattning av smärta. 

 

 

 

Tidpunkt 

Kontrollgrupp (n=30) 

Median (Q1; Q3) 

Experimentgrupp (n=30) 

Median (Q1; Q3) 

 

 

 

p-värde 

Preoperativt* 

 

Vid ankomst postoperativ avdelning* 

 

Vid hemgång* 

    

0 (0; 2) 

 

3,5 (2; 5,25) 

 

3 (1; 5) 

0 (0; 3) 

 

0 (0; 2,25) 

 

2 (1; 4) 

0.897 

 

<0.001 

 

0.164 

 

* Mann Whitney U-test 

 

Preoperativt skattade en majoritet av patienterna i båda grupperna 0 på VAS. Tre patienter i 

KTR gruppen skattade 6-8 på VAS (Figur 4). Vid ankomst till den postoperativa avdelningen 

hade EXP gruppen fler patienter (n = 17) som skattade 0 på VAS jämfört med KTR gruppen 

(n = 4) och det var fler patienter i KTR gruppen som skattade högre på VAS än i EXP grup-

pen (Figur 5).  Vid hemgång skattade flest patienter i EXP gruppen (n = 8) 1 på VAS och i 

KTR gruppen skattade flest (n = 7) 3 på VAS. Det högsta VAS-värdet var 7 i båda grupperna 

vid hemgång (Figur 6). 

 

Figur 4 VAS-skattning av smärta preoperativt 



 

17 

 

 

Figur 5 VAS-skattning av smärta vid ankomst till postoperativ avdelning. 

 

Figur 6 VAS-skattning av smärta vid hemgång. 
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Avseende frågan om patienten haft mer ont efter operation än vad denne förväntat sig fanns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Tabell 3).  

Tabell 3 Fråga 6 i enkäten: Har Du haft mer ont efter operation än vad Du förväntade Dig?  

 

 

 

Svarsalternativ* Kontrollgrupp (n=30) Experimentgrupp (n=30) 

 

 

 

Total p-värde 

Ja, n (%) 

 

Nej, n (%) 

 

Total 

    

4 (13,3) 

 

26 (86,7) 

 

30 (100) 

 

2   (6,7) 

 

28 (93,3) 

 

30 (100) 

6 (10) 

 

54 (90) 

 

60 (100) 

 

 

0.393 

*Chi-två-test 

 

Smärtuppfattning 

I den del av patientenkäten som rör uppfattning av smärta under den postoperativa tiden fanns 

det internt bortfall i båda grupperna (Tabell 4). Av en maximal totalpoäng på 55, där ett högre 

värde indikerar större tillfredsställelse med smärtbehandling, var medianpoängen för EXP 

gruppen 45 och för KTR gruppen 44 (Tabell 4). Denna skillnad mellan grupperna var inte 

signifikant. Det fanns en viss skillnad mellan grupperna gällande enskilda frågor men den 

enda skillnad som var statistiskt signifikant gällde fråga 8 där EXP gruppen i högre utsträck-

ning än KTR gruppen uppfattat att de fått information om smärtbehandling efter operationen 

(Tabell 5). 

 

Tabell 4 Medianpoäng för smärtuppfattningsenkät. 

 

Kontrollgrupp (n=30) 

 

Experimentgrupp (n=30) 

 

 

 

p-värde 

 

 

Bortfall 

Median (Q1; Q3) 

 

10 

45 (42,25; 51,5) 

 

7 

44 (40; 49) 

 

 

 

 

0.420 

 

* Mann Whitney U-test 
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Tabell 5 Redovisning av enkätfråga 8-18.  

 

Fråga * 

 

Kontrollgrupp 

 n (bortfall) 

Median(Q1 ; Q3 

 

Experimentgrupp  

n (bortfall) 

Median(Q1 ; Q3) 

 

p-värde 

8/ Före operation fick jag information om vilken 

smärtbehandling jag kommer att erbjudas efter ope-

ration. 

27 (3) 

1 (1; 5) 

30 (0) 

5 (1; 5) 

0.016 

9/ Jag har, efter operation, givits möjlighet att påver-

ka smärtbehandlingens utformning. 

26 (4) 

4 (2,75; 5) 

28 (2) 

4 (3; 5) 

0.798 

10/ Även om jag inte alltid själv bett om det har jag 

fått smärtstillande läkemedel. 

27 (3) 

4 (1; 5) 

26 (4) 

5 (3; 5) 

0.255 

11/ Personalen har frågat efter hur ont jag har i sam-

band med att jag tar djupa andetag, sätter mig upp 

eller rör mig. 

26 (4) 

2,5 (1; 5) 

28 (4) 

4 (3; 5) 

0.119 

12/ Personalen har bett mig ange en siffra mellan 0 

och 10 (eller att markera på en rät linje), under vård-

tiden för att gradera min smärta. 

27 (3) 

5 (5; 5) 

27 (3) 

5 (5; 5) 

0.052 

13/ Sjuksköterskorna har hjälpt mig med smärtlind-

ring till dess att jag varit nöjd med den smärtstillande 

effekten. 

26 (4) 

5 (4; 5) 

23 (7) 

5 (3; 5) 

0.638 

14/ Det har funnits tillräckligt antal sjuksköterskor så 

att jag snabbt fått hjälp med smärtlindring 

27 (3) 

5 (5; 5) 

27 (3) 

5 (5; 5) 

0.466 

15/ Sjuksköterskorna har god kunskap om hur min 

smärta kan lindras. 

26 (4) 

5 (4; 5) 

27 (3) 

5 (4; 5) 

0.822 

16/ Sjuksköterskorna har tagit mina smärtupplevelser 

på allvar. 

26 (4) 

5 (4; 5) 

25 (5) 

5 (4,5; 5) 

0.342 

17/ Sjuksköterskorna och läkarna har samarbetat för 

att min smärtbehandling skall fungera. 

24 (6) 

4,5 (3; 5) 

24 (6) 

5 (3,25; 5) 

0.485 

18/ På det hela taget, hur nöjd eller missnöjd är Du 

med smärtlindringen efter operation?  

28 (2) 

5 (4; 5) 

29 (1) 

5 (5; 5) 

0.552 

* Mann Whitney U-test 
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PONV-skattning med VAS 

Alla 60 patienter som ingick i studien besvarade båda VAS-skattningarna avseende PONV. 

Det fanns inga signifikanta skillnader vid något av de två tillfällena i hur deltagare i KTR- 

respektive EXP grupperna skattade PONV. Medianen för respektive grupp vid respektive 

mättillfälle var 0, vilket innebär att inget illamående upplevdes (Tabell 6).  

Tabell 6 VAS-skattning av illamående. 

 

 

 

Tidpunkt 

Kontrollgrupp (n=30) 

Median (Q1; Q3) 

Experimentgrupp (n=30) 

Median (Q1; Q3) 

 

 

 

p-värde 

Vid ankomst postoperativ avdelning* 

 

Vid hemgång* 

0 (0; 0) 

 

0 (0; 0) 

0 (0; 0) 

 

0 (0; 0) 

0.557 

 

0.203 

* Mann Whitney U-test 

Vid ankomst till den postoperativa avdelningen skattade flest patienter i båda grupperna ingen 

PONV. Högst skattade värde på VAS (5) fanns i KTR gruppen (Figur 7). Även vid hemgång 

skattade flest patienter i båda grupperna ingen PONV.  Högst skattade värde på VAS (8) 

fanns i KTR gruppen (Figur 8).  
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Figur 7 VAS-skattning av illamående vid ankomst till postoperativ avdelning 
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Figur 8 VAS-skattning av illamående vid hemgång. 

Nio patienter uppgav att de efter operation mått illa eller kräkts. Av dessa tillhörde sju KTR 

gruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde huruvida pati-

enterna mått illa eller kräkts efter operationen (Tabell 7). 

Tabell 7 Fråga 7 i enkäten: Har Du efter operationen mått illa eller kräkts? 

 

 

 

Svarsalternativ* Kontrollgrupp (n=30) Experimentgrupp (n=30) 

 

 

 

Total p-värde 

Ja, n (%) 

 

Nej, n (%) 

 

Total 

    

7 (23,3) 

 

23 (76,7) 

 

30 (100) 

 

2   (6,7) 

 

28 (93,3) 

 

30 (100) 

9 (15,0) 

 

51(85,0) 

 

60 (100) 

 

 

0.071 

*Chi-två-test 

 

Skillnader i smärtbehandling 

I Figur 9 redovisas skillnader i postoperativ smärtbehandling given perioperativt. Den vanli-

gaste smärtbehandlingen i båda grupperna var en kombination av lokalbedövning och Keto-

gan®. För KTR gruppen redovisas elva varianter av smärtbehandling medan det för EXP 
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gruppen redovisas tre varianter av smärtbehandling (Figur 9). Denna skillnad mellan grupper-

na var statistiskt signifikant (p-värde 0.017). 

 

Figur 9 Fråga 19 i enkäten: Vilken/vilka postoperativ smärtlindring har patienten fått? 

Avseende frågan om ytterligare smärtlindring krävts på den postoperativa avdelningen fanns 

en signifikant skillnad mellan patienterna i KTR- respektive EXP gruppen där fler i KTR 

gruppen än i EXP gruppen behövt ytterligare smärtlindring (Tabell 8). 

Tabell 8 Fråga 20 i enkäten: Har ytterligare smärtlindring krävts på postop? 

 

 

 

Svarsalternativ* Kontrollgrupp (n=30) Experimentgrupp (n=30) 

 

 

 

Total p-värde 

Ja, n (%) 

 

Nej, n (%) 

 

Total 

    

21 (70,0) 

 

9 (30,0) 

 

30 (100) 

 

5 (16,7) 

 

25 (83,3) 

 

30 (100) 

26(43,3) 

 

34(56,7) 

 

60 (100) 

 

 

<0.001 

 

*Chi-två-test 

I Figur 10 redovisas vilken typ av smärtlindring patienterna fick på den postoperativa avdel-

ningen.  I KTR gruppen gavs åtta varianter av smärtbehandling medan det i EXP gruppen 

gavs tre varianter av smärtbehandling. Denna skillnad mellan grupperna var signifikant (p-

värde 0.003). 
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Figur 10 Fråga 21 i enkäten: Vilken/vilka postoperativ smärtlindring har patienten fått? 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

De viktigaste resultaten i denna studie är att det fanns signifikanta skillnader i smärtskattning 

vid ankomst till den postoperativa avdelningen och i smärtbehandling mellan patienter som 

fått standardiserad kombinationsbehandling jämfört med dem som fått riktad kombinations-

behandling. Patienterna i EXP gruppen skattade sin smärta lägre vid ankomst till den postope-

rativa avdelningen. KTR gruppen fick signifikant fler varianter av postoperativ smärtbehand-

ling. I KTR gruppen behövde fler patienter ytterligare smärtlindring postoperativt och fick 

även här signifikant fler varianter av smärtbehandling än EXP gruppen. Det fanns ingen signi-

fikant skillnad i smärtuppfattning i patientenkäten: patienterna kände sig väl omhändertagna 

oavsett smärtskattning. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i PONV-skattning, 

även om det var fler patienter som skattade PONV i KTR gruppen än i EXP gruppen. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

VAS-skattning av smärta vid ankomst till den postoperativa avdelningen. Patienterna i EXP 

gruppen, som fick naproxen istället för paracetamol, hade mindre smärta vid VAS-skattning 

än KTR gruppen. Detta tyder på att det kan finnas en klinisk betydelse av interaktionen mel-

lan paracetamol och serotonin 5-HT-3 antagonister. Liknande resultat kan ses i vissa tidigare 

studier (Bandschapp et al., 2011; Pickering et al., 2006; Pickering et al., 2011) medan andra 

studier påvisar motsatsen (Jokela et al., 2010; Minville et al., 2011). Forskarna i ovan nämnda 

studier menar att det krävs större och fler studier för att vidare påvisa interaktionen mellan 

paracetamol och serotonin 5-HT-3 antagonister. 

I EXP gruppen smärtskattade flest patienter 0 på VAS och högsta VAS-värdet var 9 vid an-

komst till den postoperativa avdelningen. I KTR gruppen smärtskattade flest patienter 2 på 

VAS och hade som högsta VAS-värde 10. Vid jämförelse av VAS-skattning preoperativt mel-

lan grupperna fanns det i KTR gruppen fler patienter med högre VAS-skattning av smärta 

(VAS 6-8) än i EXP gruppen (VAS 5). Detta kan ha påverkat resultatet av skattning av smärta 

vid ankomst till den postoperativa avdelningen och vid hemgång då det i KTR gruppen fanns 

fler patienter med högre smärta redan innan operation. Om patienten har hög smärta preopera-

tivt kan skattningen av smärta vara högre postoperativt jämfört med en patient som är smärtfri 

preoperativt. Det kan även vara så att en patient med kronisk smärta har adapterat sig till sin 

smärtnivå och kan då skatta både högre och lägre på VAS än patienter utan kronisk smärta. 

En patient i studien hade svår smärta preoperativt men blev smärtfri av operationen. Det går 

inte av studiens resultat att utläsa om samma patienter skattade högt på VAS både före och 

efter operationen. Postoperativ smärta kan vara svår att värdera och skatta då smärta upplevs 

som en subjektiv och personlig upplevelse och tidigare forskning menar att postoperativ smär-

ta bör värderas på flera sätt med flera olika mätmetoder (Manias et al., 2004; Werner, 2010). 

Werner (2010) menar även att det inte finns någon fast gränsregel för när smärta ska behand-

las utan värdet av VAS måste alltid vägas samman med patientens uppfattning av situationen. 

Det kan vara så att patienter trots att de skattat högt på VAS inte uppfattade det som att ytter-

ligare smärtlindring var nödvändig och sjuksköterskans samlade bedömning blev därför att 

avstå behandling trots högt VAS-värde. 
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Även vid VAS-skattning av smärta före hemgång skiljde sig grupperna åt och EXP gruppen 

hade mindre smärta, skillnaden var dock ej signifikant. Totalt i båda grupperna skattade 34 

patienter VAS-värde över 3.  Detta överensstämmer dåligt med rekommendationer från SFAI 

och de kvalitetsmål för smärtbehandling som är uppställda för landstinget i Uppsala län (Ru-

din et al., 2010; Gordh & Persson, 2012). De anger att postoperativ smärta med ett VAS-

värde på 3 eller mer bör behandlas. Av vilken anledning som dessa riktlinjer inte följs framgår 

inte av studien. Det kan bero på bristande kunskap och information om riktlinjerna, eller på att 

de helt enkelt inte följs. Vidare undersökning krävs och det är viktigt att sjuksköterskorna är 

delaktiga då det kan ha en organisatorisk anledning. Även utbildning av personal krävs angå-

ende riktlinjer och mål av smärtskattning och smärtbehandling.  

Trots att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna i VAS-skattning av smärta vid 

ankomst till postoperativa avdelningen så fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupper-

na gällande patienternas uppfattningar om sin postoperativa tid. Alla patienter uppfattade att 

de fått ett gott omhändertagande oavsett smärtnivå. Många patienter uppgav att de visste att 

det skulle göra ont efter operationen och förväntade sig inget annat. Detta kan bero på tidigare 

erfarenheter av operation och att patienterna verkade acceptera att de skulle ha smärta.  

Studien fann signifikanta skillnader i smärtbehandling mellan grupperna. I KTR gruppen, 

med traditionell behandling med paracetamol och meklozid, återfinns mest variation i metod 

för postoperativ smärtlindring. För patienterna i EXP fanns mindre variation i metod för post-

operativ smärtlindring. Sjuksköterskor som behandlade patienter i EXP, som fick naproxen 

och meklozid i premedicinering, fick instruktion att inte ge intravenöst NSAID eller parace-

tamol till denna grupp perioperativt då det enligt FASS inte är lämpligt att blanda olika NSA-

ID preparat och interventionen utgjordes av att utesluta paracetamol.  Detta kan ha inverkat på 

valet av metod och gjort behandlingsalternativen snävare. Rawal (2010) och SFAI (Rudin et 

al., 2010) menar att kombinationer av analgetika med olika verkningsmekanismer kan leda till 

additiva effekter av smärtlindringen och lägre totaldoser av läkemedel vilket ger minskade 

biverkningar. En balanserad kombinationsbehandling är den klart överlägsna metoden för 

postoperativ smärtbehandling. Basen för låg till medelsvår smärta bör vara paracetamol och 

för medelsvår till svår smärta NSAID, i kombination med lokalanestetika och kortverkande 

opioider. Rawal (2010) menar vidare att det finns ett stort behov av att göra procedurspecifika 

riktlinjer för postoperativ smärtlindring och att detta har stor vinst både för effektiviteten på 

den dagkirurgiska kliniken och för patientens välmående.  I denna studie finns stora variatio-
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ner i smärtbehandling, även för patienter som genomgått samma ingrepp, och det hade varit 

intressant att studera vad som styrde valet av smärtbehandling. Riktlinjer för smärtbehandling 

verkar saknas både perioperativt och postoperativt. Vilken typ av smärtbehandling patienten 

erhållit berodde på vilken sjuksköterska som var ansvarig på de olika enheterna. Smärtbe-

handlingen styrdes mer av det individuella valet hos sjuksköterskan än av riktlinjer för smärt-

behandling. Med tydliga riktlinjer erhåller alla patienter likvärdig smärtbehandling och smärt-

behandlingen kan då även utvärderas och det blir möjligt att fånga trender som gör att smärt-

behandlingen kan kvalitetssäkras. 

I KTR fick 21 patienter ytterligare postoperativ smärtlindring jämfört med 9 patienter i EXP 

gruppen. Även här gavs fler varianter av smärtbehandling i KTR gruppenän i EXP gruppen. 

Detta kan bero på att KTR gruppen skattade högre smärta än EXP gruppen vid ankomst till 

den postoperativa avdelningen och fick därav ytterligare smärtlindring. I EXP gruppen skatta-

de 17 patienter sin smärta som 3 eller högre på VAS innan hemgång, men endast 9 patienter 

hade fått ytterligare smärtbehandling. Undvikandet av att ge paracetamol kan ha påverkat det-

ta resultat då det är möjligt att den postoperativa sjuksköterskan inte såg några andra alterna-

tiv till smärtlindring. Andra alternativ till ytterligare postoperativ smärtlindring fanns dock 

och gavs i större utsträckning i KTR gruppen. Detta strider mot de rekommendationer från 

SFAI och de kvalitetsmål för smärtbehandling som är uppställda för landstinget i Uppsala län 

som beskriver att smärta, som skattas 3 eller högre på VAS, ska behandlas (Rudin et al., 2010; 

Gordh & Persson, 2012). Det visar också att det finns ett behov av utbildning i smärtskatt-

ning, smärtbehandling och att det saknas tydliga riktlinjer.  Patienterna har rätt att få likvärdig 

smärtbehandling som är styrd av riktlinjer och balanseras med kunskap om patientens indivi-

duella behov och smärtuppfattning. 

Det fanns flest patienter som mådde illa i KTR gruppen, även om skillnaden inte var signifi-

kant. Endast i KTR gruppen fanns det patienter med så svår PONV att de inte orkade fylla i 

enkäten om smärtuppfattning. Högst skattade VAS-värde för PONV var 8 för KTR gruppen 

och 3 för EXP gruppen innan hemgång trots ytterligare behandling av illamående med metok-

lopramid. Detta kan tolkas som ett resultat av interaktionens betydelse då den högre andelen 

patienter med PONV fanns i KTR gruppen. Detta kan bero på att det fanns en signifikant 

skillnad i VAS-skattning av smärta vid ankomst till den postoperativa avdelningen. Smärta 

triggar illamående och är ofta den utlösande faktorn till PONV (Bodelsson et al., 2011; Janus-

info, 2013a; Berntzen et al., 2011). Smärtan har triggat igång PONV och effekten av givna 
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läkemedel för att förebygga PONV blir därför otillräcklig med resultat att patienterna upple-

ver både PONV och smärta. 

Denna studie medförde en striktare följsamhet till klinikens rutin för PONV-skattning, vilket 

innebar att fler patienter än normalt fick behandling för PONV då det visat sig att de vid en 

PONV-skattning fått 2 poäng eller mer på Apfel skalan. Detta kan ha fått betydelse för den 

postoperativa avdelningen då fler patienter än normalt var illamående och sjuksköterskorna 

där fick en något högre arbetsbelastning eftersom fler patienter krävde högre grad av omsorg 

och behandling. Studien har också visat på behovet av att vid den preoperativa mottagningen 

utföra en PONV-skattning då risken annars blir att många patienter med risk för PONV mis-

sas. 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en beskrivande, jämförande kvasiexperimentell studie med kvanti-

tativ ansats. Denna studies kvantitativa design fångade skillnader mellan två grupper och be-

svarade frågeställningarna i syftet och var därför det lämpligaste valet av design. Författarna 

upplevde dock att det fanns substans i patienternas uppfattning av den postoperativa tiden 

som inte kunde fångas i en enkät. Det skulle därför vara intressant att genom djupintervjuer 

försöka fånga fler nyanser i patientens uppfattning av sin postoperativa tid. 

Resultatet i denna studie bygger på bakgrundsdata som saknade signifikanta skillnader (Tabell 

1). Författarna har samlat data en vecka per grupp. Typ av operation och anestesiform har sett 

lika ut i båda veckorna och kan därför inte ha inverkat på resultatet (Tabell 1). Det som inte 

finns antecknat i datamaterialet är operationstid och operatör. Tidigare forskning har visat att 

operationstid och skicklighet hos operatör kan ha ett samband med PONV (Bodelsson, et.al, 

2011).  Patienter som genomgått en operation med en uppskattad operationstid under 15 mi-

nuter har exkluderats ur studien. Operationstiden kan därför betraktas som medellång för alla 

operationer som ingår i studien. Under datainsamlingsperiodens två veckor har det inte funnits 

några operatörer med lägre titel än specialist och operatörens skicklighet betraktas som lik-

värdig för hela datamaterialet. Detta tolkas som att operationstid och operatör inte kan ha på-

verkat resultatet för skattning av smärta och PONV under den postoperativa tiden.  
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Urvalsgruppen till studien utgjordes av dagkirurgiska patienter som opererades i generell an-

estesi. I denna studie återfinns patienter som opererats för olika ingrepp. Det hade varit lämp-

ligt att välja ut endast ett ingrepp och studera skillnader rörande smärtuppfattning och PONV 

mellan patienter som genomgick samma ingrepp men som fick olika former av premedicine-

ring. På grund av att datainsamlingen vid en sådan studie är tidskrävande valdes ingrepp i ge-

nerell anestesi av både kirurgisk och ortopedisk karaktär.   

Studien har utförts i sin helhet av författarna. Författarna har kontrollerat intag av premedici-

nering utfört pre- och postoperativa VAS-skattningar och samlat in enkäterna. På detta sätt 

har reliabiliteten för undersökningen stärkts.  

De flesta patienterna tyckte att informationsbrevet var för långt och fick därför en muntlig be-

skrivning av studien i tillägg. Vid design av informationsbrev finns riktlinjer för vad ett så-

dant ska innehålla. Detta gör att brevet blir långt men det är inte möjligt att korta ner. De fles-

ta patienter som kommer för operation är lite nervösa och kan inte tillgodogöra sig ett långt 

brev. Detta gör att brevet kan upplevas som otillgängligt för potentiella deltagare. Författarna 

valde medvetet bort att skicka hem informationsbrevet till patienterna före operationen då en 

del i studiens upplägg var att utifrån en minimipoäng om 2 på PONV-skalan inkludera patien-

ter. Denna skattning utfördes inte förrän patienten anlände till den preoperativa mottagningen. 

Alla patienter som var anmälda för operation i generell anestesi uppfyllde inte kravet om 2 

poäng på PONV-skalan och det var bara de patienter som inkluderades i studien som fick läsa 

informationsbrevet. Författarna har därmed inte tagit tid i anspråk för patienter som inte kun-

de inkluderas i studien. 

Enkäten testades på tre patienter före datainsamlingens start, men trots detta upptäcktes inte 

behovet av ett ytterligare svarsalternativ förrän EXP gruppen skulle besvara enkäten. Denna 

grupp hade mindre ont än KTR gruppen och hade svårt att besvara vissa frågor om den post-

operativa smärtlindringen då det inte funnits något behov av smärtlindring.  I EXP gruppen 

finns flest enkäter som bara är delvis besvarade på grund av att patienterna inte hade någon 

smärta och de kunde därmed inte besvara hela enkäten. Detta är redovisat som internt bortfall. 

Även för KTR gruppen förekommer några enkäter som är delvis besvarade men av andra skäl. 

Tre patienter i KTR gruppen led av svår PONV och det var därför omöjligt för dem att besva-

ra enkäten. Alla patienter som endast delvis besvarade enkäten besvarade dock samtliga VAS-

skattningar avseende smärta respektive PONV. Enkäten upplevdes av några patienter som lite 
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lång och hade kunnat göras kortare med färre frågor. Detta framkom inte då enkäten pilottes-

tades på tre patienter vilket indikerar att fler patienter kunnat inkluderas för pilottestningen. 

Ingen patient valde dock bort att besvara enkäten för att det tog för lång tid. Enkäten är utar-

betad av Idvall och medarbetare (2002) och är tidigare använd och testad i studier med lik-

nande design och ansågs därför utgöra ett lämpligt val av instrument till denna studie. 

Det svåraste med denna studies metod har av båda författarna uppfattats som att vara delvis 

involverad i vården av patienten men utan att kunna påverka patientens behandling. Vid ett 

par tillfällen uppfattades det svårt att bara fråga om patienten hade ont utan att kunna ge be-

handling för smärta samtidigt. Ansvarig sjuksköterska på postoperativa avdelningen delgavs 

alltid information om vad patienten uppgivit för smärtnivå och kunde då ge smärtlindring. 

Som sjuksköterskor är vi vana att självständigt samla in information, ge behandling och ut-

värdera effekten av denna. I detta sammanhang skulle endast data samlas och behandling och 

utvärdering var ansvarig postoperativ sjuksköterskas arbetsuppgift. Författarna har dock haft 

ett mycket gott samarbete med den postoperativa personalen som alltid tagit våra data på all-

var och då kunnat välja att agera utifrån dessa, vilket minskat detta dilemma. Vid tre tillfällen 

led patienterna av så svår PONV att det ansågs vara oetiskt att be dem fylla i enkäten. En av 

dessa patienter blev senare inlagd på grund av PONV. Två patienter fick gå hem med svår 

PONV, vilket kändes olustigt. Genom författarnas närvaro på den postoperativa avdelningen 

kan smärtbehandlingen ha påverkats. VAS-skattning av smärta utfördes oftare än normalt och 

det var därför lättare att upptäcka och behandla patienter med smärta. Detta kan ha inverkat på 

resultatet då patienterna i studien troligen känt sig mer omhändertagna än om de inte varit 

med i studien. Avsikten med studien var att alla patienter skulle få likvärdig behandling och 

det kändes därför som en etisk konflikt då det i slutet av datainsamlingsperioden stod klart att 

EXP gruppen hade påtagligt mindre smärta än KTR gruppen utifrån VAS-skattningar och en-

käten. 

Studien har visat på behovet av att revidera regelverk och rutiner kring postoperativ smärt-

lindring och kan förhoppningsvis vara starten till ett omfattande kvalitetsarbete i linje med 

kvalitetsmål om postoperativ smärtlindring för Uppsala läns landsting och utvärdering av vår-

den enligt de bestämmelser som finns i SOSFS 2011:9 angående patientsäkerhet och i SFAI:s 

rekommendationer om smärtbehandling (Rudin et al., 2010; Gordh & Persson, 2012). För-

hoppningen är att studien ska leda till att stärka riktlinjer och policys avseende postoperativ 

smärtlindring när patienten har PONV i anamnesen. 
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Studiens resultat kan tolkas som att det finns en interaktion mellan paracetamol och serotonin 

5-HT-3 antagonister, men större studier krävs för att stärka resultatet och göra det generali-

serbart till en större patientgrupp. En studie med större antal patienter och samma typ av ope-

ration (exempelvis artroskopier), samma anestesiform och samma smärtbehandling periopera-

tivt och postoperativt bör ge ett generaliserbart, bättre och säkrare resultat. 

 

Slutsats  

Slutsatsen för denna studie är att det fanns en signifikant skillnad i smärtskattning och smärt-

behandling mellan patienter som fått standardiserad kombinationsbehandling jämfört med 

dem som fått riktad kombinationsbehandling vid ankomst till den postoperativa avdelningen. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i smärtuppfattning i patientenkäten: patienterna kände sig 

väl omhändertagna oavsett smärtskattning. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i 

PONV-skattning även om det var fler patienter som skattade PONV i KTR gruppen.  
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Bilaga 1/Interaktionstjänsten Swedish Finnish Interaction X-referencing 

Janusinfo är en webbaserad tjänst och avsändaren är Hälso- och sjukvårdförvaltningen i 

Stockholms Läns Landsting. Den innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation 

riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Där finns bland annat interaktionstjänsten Swedish 

Finnish Interaction X-referencing (SFINX) som är ett samarbete mellan avdelningen för kli-

nisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholms Läns Lands-

ting och Medbase Ltd i Åbo, Finland. SFINX ger korta värderingar av interaktioner mellan 

läkemedelspar med klassificering och tillhörande interaktionstext. Den omfattar alla substan-

ser som är godkända i Sverige och/eller Finland. För klassificering och texter ansvarar specia-

listläkare i klinisk farmakologi. Interaktionerna klassificeras efter klinisk signifikans (A-D) 

och vilken dokumentation som finns (0-4). Informationen i SFINX tas fram genom systema-

tiska sökningar i vetenskaplig litteratur och andra interaktionsdatabaser (Janusinfo, 2013b). 
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Bilaga 4 / Bakgrundsdata och PONV -skattning. 

PONV -skattning genomförs på patienter som kommer för planerad dagkirurgi i generell an-

estesi vid Enköpings lasarett. 

 

KOD…………… 

 

Ålder: ...................... 

 

Kvinna    Man  

 

Röker du? 

Ja  Nej    

 

Har du tidigare mått illa eller kräkts i samband med operation? 

Ja  Nej   

 

Har du lätt för att bli åksjuk? 

Ja  Nej  

 

Vad ska du opereras för? _________________________________________________ 

Typ av generell anestesi:  

Sevoflurane  Propofol/Ultiva   

 

Användning av postoperativa opioider? 

Ja  Nej 

 

Total PONV -poäng:  1    2    3    4 

 

Inkluderas i studien  Inkluderas inte i studien         Kan inkluderas men vill ej delta 
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Bilaga 5/ PATIENTENKÄT/Smärtbehandling      

_________________________________________________________________________  

1/ Gradera Din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur ont Du har just nu, 

före operationen.  

Ingen smärta    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Värsta tänkbara smärta  

 

________________________________________________________________________ 

 2/ Gradera Din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur ont Du har just 

nu, efter operationen.  

Ingen smärta    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Värsta tänkbara smärta  

__________________________________________________________________________ 

3/ Gradera Ditt illamående genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur du uppfattar 

ditt illamående just nu, efter operationen.  

Inget illamående    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Värsta tänkbara illamående  

 

__________________________________________________________________________ 

4/ Gradera Din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur ont Du har just nu, 

före hemgång.  

Ingen smärta    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Värsta tänkbara smärta  

_________________________________________________________________________ 

5/ Gradera Ditt illamående genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur du uppfattar 

ditt illamående just nu, före hemgång.  

Inget illamående    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Värsta tänkbara illamående  

__________________________________________________________________________ 

6/ Har Du haft mer ont efter operationen än vad Du förväntade Dig? 

Ja   Nej 

__________________________________________________________________________ 

7/ Har du efter operationen mått illa eller kräkts? 

Ja   Nej 

__________________________________________________________________________ 
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Nedan följer ett antal frågor om Din smärta efter operation. Ringa in det alternativ som bäst 

överensstämmer med Din uppfattning.  

  Stämmer inte alls  Stämmer helt och hållet 

              1                2                3                  4                 5

       

8/ Före operation fick jag infor-

mation om vilken smärtbehand-

ling jag kommer att erbjudas 

efter operation.  

 

1                2                3                  4                 5 

9/ Jag har, efter operation, givits 

möjlighet att påverka smärtbe-

handlingens utformning.  

 

1                2                3                  4                 5  

10/ Även om jag inte alltid själv 

bett om det har jag fått smärtstil-

lande läkemedel. 

 

1                2                3                  4                 5 

11/ Personalen har frågat efter 

hur ont jag har i samband med 

att jag tar djupa andetag, sätter 

mig upp eller rör mig. 

 

1                2                3                  4                 5   

12/ Personalen har bett mig ange 

en siffra mellan 0 och 10 (eller 

att markera på en rät linje), un-

der vårdtiden för att gradera min 

smärta. 

 

1                2                3                  4                 5   

13/ Sjuksköterskorna har hjälpt 

mig med smärtlindring till dess 

att jag varit nöjd med den smärt-

stillande effekten. 

 

1                2                3                  4                 5   

14/ Det har funnits tillräckligt 

antal sjuksköterskor så att jag 

snabbt fått hjälp med smärtlind-

ring 

 

1                2                3                  4                 5   

15/ Sjuksköterskorna har god 

kunskap om hur min smärta kan 

lindras.  

 

1                2                3                  4                 5   

16/ Sjuksköterskorna har tagit 

mina smärtupplevelser på allvar. 

 

1                2                3                  4                 5 
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17/ Sjuksköterskorna och läkar-

na har samarbetat för att min 

smärtbehandling skall fungera. 

 

1                2                3                  4                 5 

18/ På det hela taget, hur nöjd 

eller missnöjd är Du med smärt-

lindringen efter operation? 

Ringa in en siffra mellan 0- 5 

där 0 står för mycket missnöjd 

och 5 för mycket nöjd.  

 

1                2                3                  4                 5 

 

*Idvall E, Hamrin E, Sjöström B, Unosson M. Patient and nurse assessment of quality of care 

in postoperative pain management. Quality & Safety in Health Care 2002;11:327-334. 

 

 

19/ Vilken/vilka postoperativ smärtlindring har patienten fått? 

(Besvaras av ansvarig anestesisjuksköterska) 

 

Lokalbedövning Morfin    Ketogan  

 

Paracetamol  NSAID  Pronaxen 

__________________________________________________________________________ 

20 /Har ytterligare smärtlindring krävts på  postop? 

Ja  Nej 

 

21/ Om JA, Vad har givits? 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7/ Informationsbrev till patienten.  

Härmed tillfrågas du som ska genomgå kirurgi i narkos vid Enköpings lasarett om deltagande 

i en enkät studie om smärtbehandling och illamående efter operation. Alla patienter som har 

någon grad av risk för illamående i samband med narkos kommer tillfrågas om deltagande i 

studien. 

Smärta och illamående är vanligt hos många patienter efter operation och lasarettet i Enkö-

ping har i kvalitetssäkringssyfte valt att undersöka grad av smärta och illamående hos patien-

ter som har genomgått ett dagkirurgiskt ingrepp.  

Resultatet av studien kommer att redovisas i en uppsats på magisternivå och operationsklini-

ken vid Enköpings lasarett kommer använda resultatet i kvalitetssäkringssyfte. Verksamhets-

chefen kommer att delges resultatet och kan då se över behandlingsstrategier för smärtbe-

handling efter operation.  

För dig som patient påverkar denna studie inte din behandling under eller efter operation. Du 

kommer erhålla smärtbehandling och behandling mot illamående enligt läkares ordination 

samt befintliga rutiner som används på sjukhuset. Efter operationen kommer du vid två tillfäl-

len få skatta din smärta och ditt illamående med hjälp av en mätskala samt få fylla i en enkät.  

Att fylla i enkäten tar ca 5 minuter. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Re-

sultaten kommer att redovisas så att inga uppgifter kommer att kunna identifieras till någon 

enskild person. 

Vi som är ansvariga för studien heter Christina Filipsson och Christina Gunnarsson och arbe-

tar som anestesisjuksköterskor vid Enköpings lasarett. 

Vid behov av kontakt för information eller frågor kring studien, finns vi, Christina och Chris-

tina, att nå på email eller telefon 0171-418502: 

 

christina.filipsson@lul.se   Handledare  Marit Silén 

    018-4716670 

christina.gunnarsson@lul.se  marit.silen@crb.uu.se

mailto:christina.filipsson@lul.se
mailto:christina.gunnarsson@lul.se
mailto:marit.silen@crb.uu.se


 

1 

 

Bilaga 8/Patientmedgivande 

 

Undertecknad lämnar härmed mitt medgivande för deltagande i en studie om postoperativ 

smärtlindring och PONV. Jag har tagit del av skriftlig patientinformation och har fått tillfälle 

att få frågor om studien besvarade. 

 

Patient: 

 

_________________________________  ______________ 

Namn     Datum 

 

 

Anestesisjuksköterska:    

 

_________________________________   ______________ 

Namn     Datum 

 

 

Ska undertecknas samma datum av patient och sjuksköterska 

 

Ansvariga för studien: 

 

Christina Gunnarsson   Christina Filipsson 

Anestesi sektionen   Anestesisektionen 

Lasarettet Enköping   Lasarettet Enköping 

Tel 0171-418502   Tel 0171-41850 


