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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är de vanligaste komplikationerna efter kirurgi och 

anestesi. Många patienter kan uppleva illamående och kräkningar som ett större problem än postoperativ 

smärta i samband med kirurgiska ingrepp. Faktorer som kön, ålder och åksjuka kan öka risken att 

drabbas av PONV. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka förekomsten av illamående efter hjärtkirurgi. Vi ville även kartlägga om 

det fanns skillnad mellan kvinnor och män, i ålder samt samband mellan åksjuka och tid med 

respiratorbehandling och illamående.    

Metod 

Studiens design var kvantitativ. Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär bland patienter som 

genomgått hjärtkirurgi. Resultatet bearbetades och analyserades i Excel och statistikprogrammet SPSS. 

Resultat 

Tjugoåtta patienter av totalt 36 tillfrågade tackade ja att medverka i studien. Resultatet visar att 75 % 

(21) av deltagande patienter upplevde illamående postoperativt. Merparten av patienterna drabbades av 

illamående under operationsdagen eller dagen efter. Inget samband mellan illamående och kön, ålder 

och åksjuka kunde ses. 

Slutsats 

Denna studie visar att många patienter drabbades av illamående och att illamåendet debuterade tidigt i 

det postoperativa förloppet, medan litteraturen visar att tre av tio patienter drabbas av illamående och att 

illamåendet kan ha sin kulmen upp till 2-3 dygn efter operationen. Undersökningsgruppen var för liten 

för att några säkra slutsatser kunde dras.  

Nyckelord: illamående, postoperativt, hjärtkirurgi 
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ABSTRACT 

Background 

Post-operative nausea and vomiting (PONV) are the most common complications after 

surgery and anaesthesia. Many patients experience nausea and vomiting as a bigger problem 

than post-operative pain following a surgical procedure. Factors such as gender, age and 

motion sickness could increase the risk of suffering from PONV. 

Purpose 

The aim of this study was to examine the presence of nausea after cardiac surgery. Another 

aim was to map out variation in experiences between male and female patients, age related 

susceptibility, connection to motion sickness and if respiratory treatment could increase the 

likelihood of nauseousness. 

Method 

This study was designed to be quantitative. Data was collected by using a questionnaire that 

was filled out by patients who had experienced cardiac surgery. All data were processed and 

analysed in Excel and with the statistical program SPSS. 

Result  

28 patients out of 36 patients, gave their consent to taking part in this study. Seventifive 

procent (21) of the participated patients experienced post-operative nausea. The majority of 

patients experienced nausea during the day of operation or the following 24 hours. There was 

no difference between genders and nausea neither ageor, motion sickness seemed to have any 

direct influence in cases where nausea was experienced. 

Conclusion  

This study shows that many patients are affected by nausea and that nauseousness appears 

during the early stages of the procedure. Literature demonstrates that 30% patients are 

affected by nausea, and that it will peak 2 to 3 days post-operatively. The study group was too 

small to draw significant conclusions. 

KEY WORDS: Nausea, post-operative, cardiac surgery 
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Nyckelord: illamående, postoperativt, hjärtkirurgi 

BAKGRUND 

Postoperativt illamående och kräkningar är de vanligaste komplikationerna efter kirurgi och 

anestesi, 20-30 % drabbas av PONV (postoperative nausea and vomiting) (Doubravska, 

Dostalova, Fritscherova, Zapletalova, & Adamus, 2010; Ho, Wu, Ho, & Wang, 2011; Kim, 

Ko, Kim, Lee, & Choi, 2007; Murphy, Hooper, Sullivan, Clifford, & Apfel, 2006; Thompson, 

1999; Tramer, 2003; Zeitz, McCutcheon, & Albrecht, 2004). Redan på mitten av 1800-talet 

var det känt att eter gav biverkningar i form av illamående och kräkningar (Pergolizzi, Philip, 

Leslie, Taylor, & Raffa, 2012). Många patienter kan uppleva illamående och kräkningar som 

ett större problem än postoperativ smärta i samband med kirurgiska ingrepp (Lagerkranser & 

Oddby-Muhrbeck, 2012; Pergolizzi et al., 2012). 

I en vetenskaplig artikel redovisas att 20-60 % av patienterna drabbas av besvärande 

postoperativt illamående och kräkningar (Bodelsson, Forss, Werner, & Nilsson, 2005). 

Illamående och kräkningar är normalt en skyddsmekanism mot förgiftning. I samband med 

anestesi betraktas dessa reaktioner som oönskade fysiologiska och psykologiska biverkningar. 

Illamående och kräkningar tas ofta upp tillsammans och det ligger nära till hands att tro att de 

bakomliggande mekanismerna är ganska lika. Detta stämmer inte helt eftersom olika stimuli 

och åtgärder inte alltid påverkar illamående och kräkningar lika (Hovind & Bolinder-Palmér, 

2005). 

Patofysiologin bakom postoperativt illamående och postoperativa kräkningar är komplicerad 

och inte helt klarlagd. Illamående och kräkningar kan hänga samman med sjukdomen, 

egenskaper hos patienten eller behandlingen. Dehydrering, förhöjt intrakraniellt tryck, hypoxi, 

gastrointestianala sjukdomar, uremi, ketoacidos och sjukdomar som påverkar kranialnerverna, 

samt smärta och rädsla kan framkalla illamående och kräkningar (Hovind & Bolinder-Palmér, 

2005). Illamående kan även leda till komplikationer såsom försämrad sårläkning, 

elektrolytrubbningar, hematombildning och aspirationspneumoni (Lagerkranser & Oddby-

Muhrbeck, 2012). Tillståndet är psykoligiskt belastande och orsakar patienten intensivt 

obehag, kraftig utmattning och kan ge ångest och oro inför framtida anestesi och operation 

(Bodelsson et al., 2005).  
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Riskfaktorer 

Hos kvinnor i fertil ålder är PONV upp till tre gånger vanligare än hos män. Detta hänger 

samman med hormonella svängningar i samband med menstruationscykeln. Risken är störst 

strax före och strax efter menstruation. Efter klimakteriet förefaller risken att vara ungefär 

densamma för kvinnor och män. Stor risk att bli illamående har personer som har lätt att bli 

åksjuka. Spädbarn och barn under 3år drabbas i mindre utsträckning medan äldre barn 

drabbas oftare än vuxna. Hos vuxna minskar risken med stigande ålder. Undersökningar visar 

att patienter som drabbats av PONV efter tidigare kirurgiska ingrepp kan ha tre gånger så stor 

risk att drabbas på nytt vid anestesi (Hovind & Bolinder-Palmér, 2005). Hypoxi, hastiga 

rörelser, blodtrycksfall och olika typer av analgetika är enskilda faktorer som kan ha inverkan 

på postoperativt illamående och kräkningar (Almås, Stubberud, Grønseth, Bolinder-Palmér, & 

Toverud, 2011). Studier visar att ju högre dos av opioider patienten tar ökar förekomsten av 

postoperativt illamående och kräkningar, detta är tydligast vid användning av 

patientkontrollerad analgesi eller epidural analgesi då doserna ofta är högre än vid andra 

administreringsätt (Roberts et al., 2005). Även överviktiga personer har lättare att må illa 

(Almås et al., 2011). Personer som röker löper en mindre risk att drabbas av PONV än icke – 

rökare, orsaken till detta är okänd (Almås et al., 2011; Whalen, Sprung, Burkle, Schroeder, & 

Warner, 2006). Tillstånd i form av ångest och oro inför en operation är ytterligare faktorer 

som bidrar till ökad risk för illamående postoperativt (Golembiewski & O’Brien, 2002; 

Hovind & Bolinder-Palmér, 2005), enligt Hawthorn, Larsson & Lindqvist (1998) orsakas 

förmodligen detta av att patienterna sväljer extra mycket luft vilket bidrar till utvidgning av 

mag-tarmkanalen och ökad produktion av magsyra som kan leda till kräkning (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2005; Hovind & Bolinder-Palmér, 2005). 

Anestesiform 

Muskelrelaxantia har ingen effekt på PONV, däremot har man sett att höga doser av 

kolinesterashämmare (antidot mot muskelrelaxantia) ökar förekomsten av postoperativt 

illamående. Antikolinergikum (en grupp läkemedel som hämmar det parasympatiska 

nervsystemet) kan i sin tur minska kolinesterashämmarens effekt på PONV om det ges som 

förbehandling (Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012). Inhalationsanestesi, upphävande av 

muskelrelaxantia samt postoperativ opioidbehandling ökar risken för PONV (Almås et al., 

2011). Anestesiologens erfarenhet har även visats ha en betydelse för uppkomst av PONV, 

vad detta beror på är oklart. Nedblåsning av gas i ventrikeln under maskventilation eller 
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alltför frikostig dosering av anestesimedel och opiater av mindre erfarna kolleger kan vara 

möjliga orsaker (Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012). 

Kirurgiska ingrepp  

Typ av kirurgiska ingrepp kan härledas till förekomst av PONV. Operationer i ögon, öron, 

munhåla och svalg ökar risken för postoperativt illamående. Gynekologisk kirurgi, 

bröstkirurgi (Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012), intraabdominell kirurgi, kirurgi i 

bäcken, tonsillektomi, ansikts-, käk och-halskirurgi ökar risken för illamående. Långvarig 

kirurgi, samt ingrepp som innebär användning av ventrikelsond är ytterligare riskfaktorer 

(Almås et al., 2011). 

Profylax 

Profylax till riskpatienter eller tidig behandling av etablerad PONV har debatterats i 

litteraturen (Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012). Den potentiella risken att drabbas av 

PONV kan förutses genom att bedöma eventuella riskfaktorer (kvinnor i fertil ålder, de som 

drabbas av åksjuka eller drabbats av PONV vid tidigare kirurgi, analgetika, smärta, oro, 

hypoxi, lågt blodtryck, hastiga rörelser samt övervikt). Patienter med én riskfaktor har låg 

(10-20%) risk, patienter med två riskfaktorer har moderat (40%) risk, patienter med tre 

riskfaktorer har hög (60%) risk och patienter med fyra riskfaktorer har mycket hög (80%) risk 

att drabbas av PONV. Profylaktisk behandling med en eller flera antiemetika bör ges till 

patienter med moderat, hög och mycket hög risk för PONV (Golembiewski & O’Brien, 

2002). Som förstahandsmedel för profylax föreslås kortinson (Solu-Cortef) och/eller 

droperidol (Dridol). Kortison har främst profylaktisk effekt (Almås et al., 2011) och 

droperidol bör enligt FASS ges under EKG-övervakning till riskpatienter. 

Serotoninantagonister (Ondansetron) som profylax sparas till de med högst risk för PONV 

(Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012). Vid behandling av patienter som drabbats av 

PONV, trots profylaktisk behandling, bör ytterligare behandling ges med ett antiemetikum 

med annan mekanism än det profylaktiska. Serotoninantagonister (Ondansetron) ges som 

profylax till högriskpatienter, medan möjlighet finns att ge detta som behandling vid redan 

uppkommen PONV hos patienter med låg- och medelhög risk. I en jämförande studie av 

profylax och behandling av PONV räckte 1mg Ondansetron för behandling av etablerad 

PONV, medan det krävdes minst 4mg Ondansetron för en effektiv profylax. Merkostnader vid 

PONV i form av personal, material och läkemedel har undersökts, beräkningarna visade att 

det vid en PONV-risk på mer än 10% var lönsamt att ge droperidol som profylax. Därtill 
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kommer en sämre vårdkvalitet för patienter som drabbas av PONV (Lagerkranser & Oddby-

Muhrbeck, 2012).  

Behandling   

En av sjuksköterskans uppgifter är att förebygga och lindra illamående och samtidigt reducera 

obehaget och risken för komplikationer som kräkningar medför. Åtgärder mot utlösande 

faktorer som smärta, dehydrering, hypotoni, hypoxi och hypoglykemi är allmänna, men 

mycket viktiga, och extra vätske- och syrgastillförsel till en nyopererad patient hjälper ofta. 

När det gäller behandling av PONV rekommenderas syrgas som förstahandsmedel 

(Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012). De läkemedel som finns för att minska risken och 

behandla PONV är tex Metoklopramid (Primperan), Serotoninantagonister (Ondansetron, 

Zofran), Droperidol (Dridol) och Granisetron (Kytril). Kortisonpreparat, tex Solu-Cortef,  

ingår också i behandling av PONV (Läkemedelsindustriföreningen \4 pbl, 2013). En 

kombination av olika läkemedel har visat sig effektivt (Kim et al., 2007; Wallenborn et al., 

2006). För behandling av akut postoperativt illamående är Metokloramid (Primperan) ofta 

försthandsval, postoperativt används också serotoninantagonister (Ondansetron) för att lindra 

illamående. Efedrin har dokumenterad effekt på illamående, speciellt illamående som utlösts 

vid mobilisering. Inget läkemedel har emellertid någon total effekt. Vid utebliven 

behandlingseffekt kan det hjälpa att öka dosen något, men en ökad dosering ökar också risken 

för biverkningar (Almås et al., 2011).  

Patienten bör avskärmas från obehagliga sinnesintryck som oväsen, starka ljus och starka 

lukter från exempelvis rök och parfym. Frisk luft, ett bra läge och munvård eller fuktning av 

munnen kan bidra till att minska illamåendet. Lugna rörelser är också viktiga för att inte 

utlösa illamående. Det viktigaste är att sjuksköterskan är hos patienten om han eller hon måste 

kräkas och att patienten känner sig omhändertagen. En kall handuk på pannan och en 

försäkran om att det är vanligt med illamående efter operationen och anestesi hjälper ofta. 

Man kan också försöka lindra postoperativt illamående på andra sätt än med läkemedel, t.ex. 

med ingefära eller pepparmyntsolja. Ingefära kan ges som kapsel peroralt 1-4 gånger om 

dagen. Pepparmynta kan ges som doftsticka eller olja på en bomullstuss som patienten sedan 

inhalerar. Akupressurband runt handleden och avledning med hjälp av musik är andra 

åtgärder som kan ha effekt. Sådan alternativ behandling används dock i mycket liten 

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

förebygga PONV. De som i stora meta-analyser funnits mest effektiva är kortison, droperidol 

och serotoninantagonister. Dessa torde i nuläget kunna betraktas som likvärdiga. I övrigt har 

främst serotoninantagonister dokumenterad effekt vid redan uppkommen PONV 

(Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012). 

Den litteratursökning som gjordes visade att det redan finns mycket forskning inom detta 

område, dock fann vi väldigt lite forskning kring postoperativt illamående vid hjärtkirurgi.  

 

Problemformulering 

Patienter som genomgår elektiv hjärtkirurgi drabbas i varierande grad av PONV. Många 

patienter kan uppleva illamående och kräkningar som ett större problem än postoperativ 

smärta, detta orsakar patienten stort obehag. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka förekomsten av illamående efter hjärtkirurgi. Vi ville även 

kartlägga om det fanns skillnad mellan kvinnor och män, i ålder, samband mellan åksjuka och 

tid med respiratorbehandling och illamående.     

 

Frågeställningar 

1. Hur stor andel av hjärtopererade patienter drabbas av postoperativt illamående dag 

 0-3? 

2. Drabbas kvinnor och män lika ofta av illamående, postoperativ dag 1? 

3. Finns det skillnad mellan kön och skattat (VAS) illamående postoperativ dag 1? 

4. Finns det något samband mellan ålder och rapporterat illamående, postoperativ dag 1? 

5. Drabbas de som blir åksjuka oftare av illamående postoperativ dag 1, än de som inte 

blir åksjuka?   
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6. Blir patienten extuberad inom 90 minuter eller senare, efter ankomst till 

thoraxintensiven. 

Begreppet PONV innefattar postoperativt illamående och kräkningar, vi väljer att fokusera på 

illamående i vår undersökning. Illamående orsakar stort obehag för patienten oavsett om de 

kräks eller inte. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Skriftligt godkännande att genomföra studien har givits av verksamhetschefen vid 

thoraxkliniken (bilaga 4). Vårdenhetschefen har muntligt godkänt att studien genomförs. De 

patienter som tackade ja till att medverka i studien fick signera ett informerat samtycke 

(bilaga 2) (Eriksson, 2000). 

 

METOD 

Vi har med hjälp av ett studiespecifikt frågeformulär (bilaga 3) undersökt hur många patienter 

som drabbas av illamående, dag 0-3, efter hjärtkirurgi. Vi har ytterligare undersökt graden av 

illamående hos de patienter som drabbas av PONV med hjälp av en visuell analog skala 

(VAS) som graderingsinstrument.  

VAS är ett enkelt och mycket användbart instrument som består av en 10 cm lång linje med 

ena änden märkt ”ingen smärta” och den andra ändan märkt ”värsta tänkbara smärta”. För att 

förenkla mätningen kan en VAS-skala i form av en linjal med en rörlig ”markör” användas. 

Framsidan av skalan visar en ograderad linje medan baksidan visar samma linje graderad i 

millimeterintervall. Patienten flyttar ”markören” längs linjen på framsidan till den punkt som 

bäst överensstämmer med den upplevda smärtan. VAS- skalan kan anpassas för mätning av 

subjektiva variabler som smärta, patienttillfredsställelse, illamående och klåda (Rawal, 1999). 

Design 

Följande studie är kvantitativ, data presenteras deskriptivt och en fråga analyserades i SPSS 

med Chi2-test (Statistical Package for the Social Sciences). 
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Urval 

Ett konsekutivt urval användes, där alla patienter som uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågades. 

Inklusionkriterier:  

 Patienter som genomgått hjärtkirurgi.   

 Patienter som hade tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunde förstå 

muntlig och skriftlig information. 

Exklusionkriterier:  

 Patienter som inte förmådde besvara frågorna. 

Alla patienter som skulle genomgå elektiv hjärtkirurgi under en 18-dagars period och 

uppfyllde inklusionskriterierna (n=36) tillfrågades att delta i studien. Fem av de 36 tillfrågade 

patienterna tackade nej till deltagande i studien. Två exkluderades för att patienterna inte 

kunde besvara frågorna och en åkte till hemsjukhuset utan att besvara frågeformuläret. 

Tjugoåtta patienter tackade ja till medverkan i studien (svarsfrekvens 77,8%), frågeformuläret 

(bilaga 3) lämnades ut till dessa patienter. Av de 28 deltagarna var 21 män och 7 kvinnor. 

Deltagarnas ålder varierade mellan 43-83år. Medelåldern var 68.6 år (se tabell 1). 

Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare n=36  % 

Ålder    

Medel  68,6  

Variation  43-83  

Kön    

Man 21  75 

Kvinna 7  25 
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Datainsamlingsmetod  

Frågeformuläret utformades utifrån projektets bakgrund, syfte och frågeställningar. Frågorna 

begränsades till ett fåtal och fick inte ta för lång tid att besvara då patienterna vid inskrivning 

hade flera inbokade samtal och provtagningar inför operationen. Språket anpassades till att 

vara lättförståeligt, för att så många som möjligt skulle kunna delta i studien. 

Frågeformuläret bestod av sju frågor (bilaga 3). De sex första frågorna inriktade sig på 

bakgrundsfakta, såsom ålder, kön, anamnes av tidigare postoperativt illamående, åksjuka och 

obehagliga dofter. En av dessa sju frågor handlade om hur lång tid efter ankomst till 

Thoraxintensiven patienten extuberades, detta fylldes i av patientansvarig sjuksköterska på 

avdelningen. Dessa frågor besvarades endast en gång. Den sista frågan besvarade patienten 

operationsdagen och de tre följande dagarna. Patienten fick besvara om den varit illamående 

under dagen, samt gradera eventuellt illamående på en VAS- skala. För att underlätta 

deltagandet och genomförandet av undersökningen, så fanns informationsbrev (bilaga 1) och 

frågeformulär (bilaga 3) i ett enda häfte. 

De forskningsetiska reglerna (Hansagi & Allebeck, 1994) tagits i beaktning, genom att 

studiens syfte beskrevs samt att patienten själv kunde avbryta studien när helst den önskade 

och att alla uppgifter behandlades konfidentiellt. Kontaktuppgifter till ansvariga för studien 

fanns också med i informationsbrevet (bilaga 1). 

Tillvägagångssätt 

En pilotstudie genomfördes där en tidigare patient fick svara på frågorna för att få en 

uppfattning om att frågorna tolkades på rätt sätt, inga förändringar gjordes.  

Målet var att minst 30 patienter som har genomgått hjärtkirurgi besvarade frågorna. Samtliga 

sjuksköterskor och undersköterskor på thoraxvårdavdelning och thoraxintensiven 

informerades att studien skulle genomföras. För att undersöka vilka patienter som var aktuella 

för deltagande i studien, granskades det aktuella operationsprogrammet. Förfrågan om 

deltagande i studien skedde genom att ansvariga för studien gav muntlig information samt 

lämnade ut frågeformuläret (bilaga 3) tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 1) och 

informerat samtycke (bilaga 2). Därefter tog patienten ställning till deltagande i studien, de 

som tackade ja signerade ett informerat samtycke. Om patienten valde att delta i studien, 

sattes frågeformuläret i patientens journal där det förvarades inför operation och under 

vårdtiden på thoraxintensiven. Under vårdtiden på intensiven fick patienten hjälp att fylla i 
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frågeformuläret av patientansvarig sjuksköterska eller undersköterska. Frågeformuläret 

lämnades till patienten när den återvände till vårdavdelningen, där patienten själv fyllde i 

frågeformuläret. Frågeformuläret samlades in av ansvariga för studien tre dagar efter 

operationen.   

Frågeformuläret var försett med ett identifikationsnummer som kopplades ihop med 

patientens namn. Detta enbart för att kunna söka upp patienten vid eventuella frågor. 

Insamling av utdelat material skedde genom att ansvariga för studien tog hand om formulären. 

I de fall formulären inte var fullständigt ifyllt uppsöktes patienten och formuläret 

kompletterades. Inklusion av studiedeltagare skedde under 18 dagar(februari 2013). 

Analysmetod 

Fråga gällande hur många som drabbas av postoperativt illamående dag 0-3 besvarades med 

hjälp av fråga 7a-d i frågeformuläret. Svaret bearbetades med hjälp av Excel, materialet 

presenteras deskriptivt och redovisas i ett diagram. Fråga gällande om kvinnor och män 

drabbas lika ofta av illamående postoperativ dag 1 besvarades med hjälp av fråga 2 och 7b i 

frågeformuläret. Svaret bearbetades med hjälp av Excel, materialet presenteras deskriptivt och 

redovisas i ett diagram. Fråga vad gäller skillnad mellan kön och skattat illamående 

postoperativ dag 1 besvarades med hjälp av fråga 2 och 7b i frågeformuläret. Svaret 

bearbetades med Excel, materialet presenteras deskriptivt och redovisas i en korstabell. Fråga 

vad gäller samband mellan ålder och rapporterat illamående postoperativ dag 1 besvarades 

med hjälp av fråga 1 och 7b i frågeformuläret. Deltagarna delades in i åldersgrupper < 70 år 

och > 70 år, därefter analyserades svaret i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

och redovisas med hjälp av Chi2-test (Signifikansnivå 0.05). Fråga vad gäller om de som blir 

åksjuka drabbas oftare av illamående postoperativ dag 1 än de som inte blir åksjuka, 

besvarades med hjälp av fråga 5 och 7b i frågeformuläret. Svaret bearbetades i Excel, 

materialet presenteras deskriptivt och redovisas i en korstabell. Fråga vad gäller om patienten 

blir extuberad inom 90 minuter eller senare än 90 minuter efter ankomst till Thoraxintensiven, 

besvarades med hjälp av fråga 6 i frågeformuläret. Svaret bearbetades med Exel och redovisas 

i ett diagram. 
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RESULTAT 

Förekomst av postoperativt illamående, dag 0-3.  

Av 28 patienter som tackade ja att delta i studien svarade 21 patienter (75%) att de varit 

illamående under någon av de fyra dagar som undersökningen pågick. Tre patienter mådde 

illa alla fyra dagarna, sex patienter mådde illa under tre dagar, sex patienter mådde illa under 

två dagar och fyra patienter mådde illa under en dag av de fyra dagarna som undersökningen 

pågick (se tabell 2).  

Tabell 2. Illamående dag 0-3 efter operation (n=28) 

 

 

Skillnad illamående man/kvinna, postoperativ dag 1  

Av totalt 21 män mådde 15 (71%) illa operationsdag 1.  Av totalt 7 kvinnor mådde 4 (57%) 

illa operationsdag 1 (se tabell 3).  
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Tabell 3. Skillnad illamående man/kvinna, postoperativ dag 1 

  

Skillnad mellan kön och skattat illamående, postoperativ dag 1. 

Femton av 21(71%) män rapporterade illamående och skattade detta med hjälp av VAS. Den 

som skattade illamåendet lägst, skattade 1,1 på VAS-skalan och den som skattade illamåendet 

högst, skattade 9,6 på VAS-skalan. Av 7 kvinnor rapporterade 4 (57%) att de mådde illa 

postoperativ dag 1 och skattade detta med hjälp av VAS. Den som skattade illamåendet lägst, 

skattade 1,1 på VAS-skalan och den som skattade illamåendet högst, skattade 8,0 på VAS-

skalan. Medelvärde för skattat illamående postoperativ dag 1 var 4,7 för män och 4,1 för 

kvinnor (se tabell 4). 

Tabell 4. Illamående postoperativ dag 1. 

 

 

 

 

 

Samband mellan ålder och rapporterat illamående, postoperativ dag 1. 

Deltagarna (n=28) delades in i två åldersgrupper, < 70 (n=13) samt > 70 år (n=15). Tretton av 

13 (100%) patienter i åldersgrupp < 70 rapporterade att de mådde illa postoperativ dag 1, och 

6 av 15 (40%) patienter i åldersgrupp > 70 år rapporterade att de mådde illa postoperativ dag 

Kön VAS postoperativ dag 1 

(mean) 

Man 4.7 

Kvinna 4.1 
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1. Vad gäller samband mellan ålder och rapporterat illamående analyserades detta med hjälp 

av Chi-2 i SPSS (version 20) och visade ingen signifikant skillnad (signifikansnivå 0,05) (se 

tabell 5). 

Tabell 5. Samband ålder och illamående postoperativ dag 1. 

 

 

Frequencies  

Chi-square Test 

 

 

 

 

IPOSTOP1 

 Observed N Expected N Residual 

Ja 19 14,0 5,0 

Nej 9 14,0 -5,0 

Total 28   

 

 

Åldersgrupp 

 Observed N Expected N Residual 

< 70 år 13 14,0 -1,0 

> 70 år 15 14,0 1,0 

Total 28   

 

 

Test Statistics 

 IPOSTOP1 Åldersgrupp 

Chi-Square 3,571
a
 ,143

a
 

Df 1 1 

Asymp. Sig. ,059 ,705 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies 

less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 14,0. 

 

Samband mellan åksjuka och illamående, postoperativ dag 1 

Deltagarna besvarade frågan om de reagerar med illamående när de åker bil, buss, tåg eller 

båt, 4 av 28 (14%) patienter svarade ja, 23 (82%) patienter svarade nej och 1 (4%) patient 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

IPOSTOP1 28 1,32 ,476 1 2 

Åldersgrupp 28 1,54 ,508 1 2 
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visste inte om den blir åksjuk. Tre (75%) av de patienter som blir åksjuka mådde illa 

postoperativ dag 1, medan den 4:e (25%) patienten inte mådde illa. Av de patienter som inte 

blir åksjuka mådde 16 (70%) illa postoperativ dag 1, medan 7 (30%) patienter inte mådde illa 

(se tabell 6).  

Tabell 6. Samband åksjuka och illamående postoperativ dag 1. 

Illamående Ja Nej 

Åksjuk 3 1 

Ej åksjuk 16 7 

 

Extubering, inom 90 minuter eller senare än 90 minuter 

Under perioden som undersökningen pågick blev en patient (4%) extuberad inom 90 minuter, 

de övriga 27 (96%) extuberades senare än 90 minuter efter ankomsten till thoraxintensiven (se 

tabell 7).  

Tabell 7. Extubering, inom 90 minuter eller senare än 90 minuter 

 

 

 

 

Extuberad (nr28) 

Extuberad inom 90 minuter 

Extuberad senare än 90 minuter  
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DISKUSSION 

Resultatet visar att 75 % av alla patienter som deltog i studien besvärades av illamående 

någon av dagarna som undersökningen pågick, 46 % mådde illa operationsdagen, 67 % 

mådde illa operationsdag 1, 35 % mådde illa operationsdag 2 och 21 % mådde illa 

operationsdag 3. Illamåendet uppstod främst under operationsdag 1, då 71 % av männen och 

57 % av kvinnorna mådde illa. Inget samband mellan illamående och riskfaktorerna ålder och 

åksjuka kunde ses. Under perioden som undersökningen pågick blev en patient extuberad 

inom 90 minuter, de övriga extuberades senare än 90 minuter efter ankomst till 

thoraxintensiven. 

Resultatdiskussion 

Denna studie som gjordes på patienter som genomgått hjärtkirurgi visar att flertalet 

patienterna upplevde illamående postoperativt. Illamående är ett vanligt förekommande 

besvär i efterförloppet av en operation och anses som en oönskad biverkning efter anestesi 

(Almås et al., 2011; Hovind & Bolinder-Palmér, 2005). Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck 

(2012) beskriver att cirka 30 % av alla patienter som opereras under generell anestesi drabbas 

av PONV, medan Bodelsson och medarbetare (2005) beskriver att 20-60 % drabbas av 

besvärande postoperativt illamående och kräkningar.  

I denna studie drabbades merparten av patienterna som genomgått hjärtkirurgi av illamående 

under operationsdagen eller dagen efter. Detta skulle kunna bero på att patienten fortfarande 

är påverkad av anestesi och dess tillhörande läkemedel. Enligt Halldin och medarbetare 

(2005) kan illamåendet ha sin kulmen upp till 2-3 dygn efter operationen. Det kan också vara 

av betydelse om patienten upplever mycket smärta, känner oro eller är dehydrerad. 

Bakomliggande sjukdomar kan även ha betydelse för patientens mående efter operationen 

(Hovind & Bolinder-Palmér, 2005). Vilken typ av kirurgi patienten genomgår påverkar 

uppkomsten av PONV (Lagerkranser & Oddby-Muhrbeck, 2012).  

Kvinnor i fertil ålder, yngre, överviktiga och personer som haft tidigare problem med 

åksjuka/PONV löper större risk att drabbas av PONV (Almås et al., 2011). I denna studie 

drabbades 71% av männen och 57% av kvinnorna av illamående postoperativ dag 1, 

medelvärdet för skattat illamående (VAS-skala) var för män 4,7 och för kvinnor 4,1. Hovind 

& Bolinder-Palmér (2005) beskriver i sin forskning att PONV är upp till tre gånger vanligare 
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hos kvinnor än hos män. Resultatet kan inte räknas som generaliserbart då endast 7 av 28 

deltagare var kvinnor. 

Denna studie visar att i åldersgruppen < 70 år drabbades alla av illamående postoperativ dag 

1, tretton av 13 (100%) patienter rapporterade illamående denna dag. Detta stämmer väl 

överens med resultat av Hovind & Bolinder-Palmér (2005) som visar att risken för PONV 

minskar vid stigande ålder.  Analysen av resultatet visar däremot ingen signifikant skillnad 

(p=0.7) mellan åldersgrupperna (<70 år och >70 år), vilket skulle kunna förklaras med ett för 

litet studieunderlag för att kunna dra slutsatser.  

Denna studie visar att 75 % av patienterna som blir åksjuka, och 70 % av de som inte blir 

åksjuka mådde illa postoperativ dag 1, vilket inte överensstämmer med forskning av Hovind 

& Bolinder-Palmér (2005) som fann att personer som lätt blir åksjuka även har stor risk att 

drabbas av PONV. Resultatet i denna studie kan förklaras med att det i studieunderlaget var få 

patienter som blev åksjuka för att kunna dra slutsatser. Resultatet kan därmed inte räknas som 

generaliserbart då endast 3 av 28 blev åksjuka.  

I denna studie undersöktes samband mellan tid i respirator och rapporterat illamående. Detta 

samband gick inte att analysera pågrund av att endast 1 patient extuberades inom 90 minuter. 

Om studien inkluderat fler deltagare, med jämnare fördelning mellan dessa grupper, hade 

denna frågeställning kunnat besvaras. 

Metoddiskussion 

Styrkor med studien har varit att vi har varit delaktiga, patienterna kunde ställa frågor och vi 

har följt upp alla patienter. För att undersöka vilka patienter som var aktuella för deltagande i 

studien, granskades det aktuella operationsprogrammet dagligen av de ansvariga för studien. 

På detta sätt kunde vi informera, tillfråga patienterna och lämna ut frågeformuläret innan 

operation och de kunde i lugn och ro ta ställning till deltagande i studien eller inte. 

Studiens svagheter har varit att det är svårt att generalisera då det är få deltagare, få kvinnor i 

förhållande till män och få som blir åksjuka i förhållande till de som inte blir åksjuka. Om fler 

patienter hade inkluderats i studien hade chansen att fördelningen mellan grupperna, 

extuberad inom 90 minuter och extuberad senare än 90 minuter, varit lika stora. Med en 

jämnare fördelning mellan dessa grupper hade sambandet mellan tid med 

respiratorbehandling och illamående kunnat studeras. 
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Samtliga sjuksköterskor och undersköterskor på thoraxvårdavdelning och thoraxintensiven 

informerades om studien via mail, de fick information om studiens syfte, genomförande och 

hur insamlingen skulle gå till. Under studiens gång var det flertal av personalen som inte tagit 

del av informationen, ett informationsmöte på respektive avdelning hade kanske fått fram 

informationen av studien bättre än bara via mail. 

När patienten tackat ja att delta i studien, sattes frågeformuläret i patientens journal där det 

försvarades tills patienten blivit opererad och flyttade till vårdavdelningen. Frågeformuläret 

skulle ha återlämnats till patienten när den kom tillbaka till vårdavdelningen. I några fall satt 

frågeformuläret kvar i journalen när patienten vårdades på avdelningen, vilket gjorde att 

patienten inte kunde fylla i frågeformuläret. De ansvariga för studien följde upp alla patienter 

som deltog dagligen, och kunde då ge frågeformuläret till patienten.  

Frågeformuläret samlades in hos patienten dag 4 av de ansvariga för studien. Därefter 

analyserades alla svar. Av 31 frågeformulär samlades 30 in, ett frågeformulär hade försvunnit 

då patienten åkt till hemsjukhuset. Två av de insamlade frågeformulären var inte fullständigt 

ifyllda och exkluderades från studien. 

Det är viktigt att ta i beaktning att nyopererade patienter kan vara medtagna av operationen, 

vilket kunde medföra att patienterna glömde bort frågeformuläret eller kanske inte svarade 

helt korrekt. Patienternas allmänna uppfattning om frågeformuläret var att det var enkelt att 

fylla i, lättförståeligt och lagom långt. 

Vilken typ av behandling patienterna fått för sitt illamående skulle också vara intressant att 

studera. I denna studie har inte undersökts vilka läkemedel patienten fått före och efter 

operationen. Icke farmakologiska behandlingsmetoder har inte heller studerats. 

Många av frågeställningarna kunde inte generaliseras på grund av ojämn könsfördelning. 

Gruppen åksjuka/icke åksjuka och extubering inom och efter 90 minuter var också för liten 

för att analyseras statistiskt. En större studiepopulation med jämnare fördelning mellan 

grupperna, hade kanske gett ett annat resultat. Denna studie skulle kunna användas som 

utgångspunkt till utformning av en större studie.   

Kommande forskning 

Studien gjordes på patienter som genomgått olika hjärtkirurgiska ingrepp med få undersökta 

påverkbara variabler. Om en ny studie skulle göras inom detta område, skulle även typ av 
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operativt ingrepp kunna tas med som en variabel. Hade en mer omfattande studie genomförts 

hade flera riskfaktorer kunnat inkluderas. Rökning, övervikt, smärta, oro, typ av operativt 

ingrepp och bakomliggande sjukdomar är exempel på riskfaktorer som hade varit av intresse. 

Slutsats 

Denna studie visar att 75% (21) av patienterna drabbas av illamående och att illamåendet 

debuterade tidigt i det postoperativa förloppet, operationsdagen samt postoperativ dag 1, 

medan litteraturen beskriver att tre av tio patienter drabbas av illamående och att illamåendet 

kan ha sin kulmen upp till 2-3 dygn efter operationen. 

Undersökningsgruppen var för liten och inga säkra slutsatser kunde dras på grund av detta. 

Resultatet går därmed inte att generalisera då antalet deltagare är få och fördelning av kön och 

grupperna åksjuk/inte åksjuk samt extuberad inom 90 minuter/ extuberad senare än 90 

minuter, var för liten. Mer forskning krävs således inom detta område.  
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Bilaga 1. 

  
Institutionen för  
folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för Vårdvetenskap 

 
 

 

 

   

  

 

 

 
 

 

  

Härmed tillfrågar vi dig som ska genomgå en hjärtoperation att delta i en studie om 

illamående den närmsta tiden efter operationen.  

 

Varför görs undersökningen? 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på Thoraxintensiven på Akademiska Sjukhuset i 

Uppsala. Vi läser vårdvetenskap vid Uppsala universitet och skriver ett examensarbete om 

illamående efter en operation. Det förekommer att patienter drabbas av illamående efter en 

operation. Vi vill därför undersöka vilka, hur många och i vilken grad patienter drabbas av 

detta. Vår förhoppning är att kunna förbättra vårdrutinerna för de patienter som drabbas av 

illamående efter en operation.                           

 

Vilka får vara med och hur går studien till?  

Samtliga patienter som skall genomgå en planerad hjärtoperation vid Thoraxkliniken under 2 

veckor i februari 2013 kommer att tillfrågas om att svara på ett frågeformulär. Deltagandet är 

helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan att 

ange några skäl. Vi vill följa hur du mår efter din operation, detta kommer pågå 

operationsdygnet och de tre följande dagarna. Dina svar är värdefulla för oss och vi önskar att 

du besvarar frågeformuläret så noggrant som möjligt. 

  

Hur behandlas insamlad data?  

Uppgifterna från dessa frågeformulär kommer sammanställas och presenteras i text och 

diagram. Det kommer inte gå att identifiera dig och dina svar när resultatet presenteras. När 

frågeformulären har sammanställts sparas de inte.                       

  

Vilken betydelse har studien?  

Vi hoppas att studien kommer ge en bild av hur vanligt förekommande illamående är efter en 

hjärtoperation och vilka faktorer som kan leda till illamåendet. Dessa resultat skulle kunna 

leda till en förbättring i vården kring en opererad patient vad gäller att förebygga och 

behandla illamående.  

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss.  

Ansvariga för studien    Ansvarig lärare 

Gunilla Karlholm: gunilla.karlholm@hotmail.com  Tove Godskesen 

Anna Lindh: lindh.hedberg@telia.com  

mailto:gunilla.karlholm@hotmail.com
mailto:lindh.hedberg@telia.com
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Bilaga 2. 

  
Institutionen för  
folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för Vårdvetenskap 

 
 

 

 

   

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Samtycke till medverkan i studien om  

Postoperativt illamående hos patienter som genomgått hjärtkirurgi 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i studien ” Postoperativt illamående hos patienter som 

genomgått hjärtkirurgi” vid Thoraxkliniken, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Jag har fått 

information om studiens avsikt och innehåll samt att min medverkan är frivillig. 

 

 
 
 
Datum:  
 
 
 
Namnteckning:  
 
 
 
Namnförtydligande:  
(Vänligen texta) 
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Bilaga 3.                       Patient nr:  

  
Institutionen för  
folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för Vårdvetenskap 

 
 

 

 

   

  

 

 

 
 

 

  

 

 

Frågeformulär 

 

 

På den första frågan skriver du vilket år du är född, de övriga frågorna besvaras med X i en 

ruta eller på en linje. Om du mår illa bedömer du graden av illamående med X på VAS-skalan 

i frågeformuläret. 

 

  

 

1. Vilket år är du född?  

 

19____________  

 

 

 

2. Är du kvinna eller man?  

    

 Kvinna 

 Man 

      

 

3. Brukar du reagera med illamående på obehagliga dofter och liknande? 

  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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4. Har du haft illamående efter tidigare operationer?  

 

  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Ej aktuellt, har ej 

opererats tidigare 

     

 

5. Brukar du reagera med illamående när du åker bil, buss, tåg eller båt? 

       

          

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

6. Hur lång tid efter ankomst till Thiva extuberades patienten? (ifylles av sjuksköterska) 

    

 Inom 90 

minuter 

 Senare än 90 

minuter 

      

 

7a. OPERATIONSDAGEN  

 Har du varit illamående idag?  

    

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

  

 

Om JA. Markera graden av illamående med ett kryss på linjen nedan 

 

 

 

Inget             värsta tänkbara 

Illamående             illamående 
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7b. DAGEN EFTER OPERATION  

  

 

Har du varit illamående idag?  

 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

Om JA. Markera graden av illamående med ett kryss på linjen nedan 

 

 

 

Inget             värsta tänkbara 

Illamående             illamående 

 

 

 

 

7c. DAG 2 EFTER OPERATION  

 

 

Har du varit illamående idag?  

 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

 Om JA. Markera graden av illamående med ett kryss på linjen nedan 

 

 

 

Inget             värsta tänkbara 

Illamående             illamående 
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7d. DAG 3 EFTER OPERATION 

 

 

 Har du varit illamående idag?  

 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

   

 Om JA. Markera graden av illamående med ett kryss på linjen nedan 

 

 

 

Inget             värsta tänkbara 

Illamående             illamående 

 

 

           

Möjlighet till kommentar: ______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 


