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1 Inledning 
Att föda barn är en stor upplevelse i livet och timmarna som följer efter har en viktig del 

i anknytningen till det nyfödda barnet. Fler och fler förlossningar avslutas med 

kejsarsnitt och frekvensen av kejsarsnitt ökar i alla utvecklingsländer. Det finns flera 

orsaker till att frekvensen av kejsarsnitt har ökat. Detta ställer ett ökat krav på 

anestesipersonalens kunskap inom området (Ellingsen & Toftevåg, 2013). Postoperativ 

illamående och kräkningar (PONV- Postoperative nausea and vomiting) är ett vanligt 

problem efter kejsarsnitt (Kovac, 2000). Timmarna efter att kvinnan genomgått en 

förlossning är viktiga i anknytningen till det eller de nya barnen som fötts. Hud mot 

hudkontakten med det nyfödda barnet har flera positiva effekter både hos barnet men 

även i anknytningen mellan mor och barn (Ransjö-Arvidson, Sjödin & Widström, 

2008).  

Intresset för detta ämne väcktes då författaren tidigare arbetat på förlossningsavdelning 

dit kvinnorna kommer upp direkt efter de genomgått kejsarsnitt. Många av kvinnorna 

besväras utav PONV och har ej erhållit någon profylax för att förhindra det. 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialist-

sjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012) har anestesisjuksköterskan ett 

ansvar att försöka förebygga anestesirelaterade komplikationer och här inbegrips att 

undvika att PONV uppkommer och på så vis kunna främja anknytningen till det 

nyfödda barnet och minska lidandet för kvinnan och de komplikationer som PONV kan 

medföra. 

 

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Kejsarsnitt 

Kejsarsnitt eller sectio caeasarea, är en metod att förlösa ett barn. Det utförs genom ett 

tvärsnitt i nedre delen av buken. I mitten av 1800-talet efter att anestesin utvecklats, 

började operationen användas mer frekvent (Andolf, 2008). Andelen kejsarsnitt i dag är 

17,7% i Sverige varav 8,5% är elektiva (Socialstyrelsen, 2015). Olika indikationer för 

kejsarsnitt kan vara, uterusruptur, dålig progress av förlossningen, vaginala blödningar, 

maternell sjukdom, moderns egna önskemål, det fetala tillståndet och fosterläge 

avvikelse. Som fetal indikation har kejsarsnitt använts sedan 1960-talet, tidigare var det 
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endast på maternell indikation operationen utfördes. Kejsarsnittsfrekvensen ökar 

sannolikt av flera orsaker, eftersom riskerna med kejsarsnitt minskar ökar 

indikationerna. Istället för att försöka att inducera en förlossning väljs därför ibland 

planerat kejsarsnitt. Ibland används kejsarsnitt för att avsluta en komplicerad 

förlossning istället för att använda en instrumentell förlossning med tång eller 

sugklocka. Barnen har de senaste åren blivit större och mödrarnas ålder har ökat vilket 

också ökar risken för kejsarsnitt. Operationen kejsarsnitt kan utföras både elektivt, akut 

eller urakut. Elektiva kejsarsnitt utförs innan värkarna har debuterat, akut kejsarsnitt 

görs efter värkstart och urakuta utförs så fort som möjligt och barnet skall vara ute på 

några minuter (Andolf, 2008).  Vid både elektivt och akut kejsarsnitt rekommenderas 

regional anestesi (SFAI, 2013).  

 

2.2 Anestesi vid kejsarsnitt 
Det är av stor vikt att anestesipersonalen är väl förberedd och behärskar de rutiner och 

de former av anestesi som används vid kejsarsnitt, både vid de elektiva och de som 

utförs under akuta indikationer. Spinal anestesi är en regional anestesiform och är en  

blockad som lämpar sig väl att användas vid kejsarsnitt (Ellingsen & Toftevåg, 2013). 

Blockaden anläggs med lokalbedövning som blockerar tre huvudtyper av nervfibrer; 

sympatiska, motoriska och sensoriska nervfibrerna upp till T4. Det är en relativt enkel 

blockad att lägga och en av fördelarna är att patientens egenandning bibehålls. De 

vanligaste biverkningarna efter att blockaden lagts är hypotension och bradykardi vilket 

i sin tur kan medföra illamående och kräkningar (Ellingsen, 2012). En annan fördel att 

använda regional anestesi är att kvinnan är vaken under kejsarsnittet samt att 

medföljande partner får vara med. Det är även mindre risker för aspiration av 

maginnehåll till kvinnans lungor samt mindre påverkan av läkemedel till barnet. 

Generell anestesi, används i mycket akuta fall och eller om det finns någon 

kontraindikation för regional anestesi. Det bör alltid beaktas att en kvinna i förlossning 

aldrig kan beaktas som fastande, vilket medför risk för aspiration, dessutom kan det 

uppstå svåra ventilations- och intubationsförhållande (Ellingsen & Toftevåg, 2013). 

 

2.3 PONV postoperative nausea and vomiting 

PONV är ett vanligt förekommande problem hos patienter som genomgått ett kirurgiskt 

ingrepp. Hos kvinnor som genomgår kejsarsnitt under regional anestesi och utan att ha 

erhållit någon profylaktisk behandling med antimemetika är det mellan 23–80% som 
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drabbas utav PONV (Kovac, 2000). Orsaken till PONV beror av flera faktorer, hypotoni 

under operationen, ökad vagal stimulering, stimuli av bukorganen och uterus, samt på 

grund av den regionala anestesin (Balki & Carvalho, 2005).  Riskgrupper att vara 

predisponerade att drabbas utav PONV är, utöver kvinnligt kön, besväras utav åksjuka, 

tidigare PONV, icke rökare och användande utav opioider (Apfel, Läärä, Koivuranta, 

1999). Kroppen använder sig utav skyddsmekanismer som ulkningar, illamående och 

kräkningar då kroppen utsatts mot förgiftningar. Receptorer i magtarmkanalen aktiveras 

och/eller så aktiverar toxiner i blodbanan receptorceller i hjärnstammen. I medulla 

oblongata, bakom den 4:e ventrikeln sitter kräkcentrum. När tillräckligt hög stimuli av 

det området utlöses ett emetisk försvar. Det autonoma nervsystemets respons ger 

svettningar, takykardi, ökad salivutsöndring, sväljning och kärlkonstriktion. Därefter 

samordnas aktivering av diafragma, torax, buken och magtarmkanalen. Via 

storhjärnbarken, kranialnerver, kemoreceptortriggerzonen och sympatiska nervsystemet 

kommer stimuli till kräkcentrum. Kemoreceptortriggerzonen finns i botten av den 4:e 

ventrikeln, nära kranialnervernas och kräkcentrums kärna. Detta område är rikligt 

vaskulariserat och har fler permeabla kapillärer än hjärnan vilket bidrar till att de lättare 

påverkas av läkemedel, katekolaminer och toxiner i cerebrospinalvätskan och blodet. 

När dessa signalerna når hjärnbarken och kräkcentrum kan patienter uppleva illamående 

och kräkningar kan uppkomma. Illamående och kräkningar i samband med anestesin är 

negativa fysiologiska och psykologiska biverkningar. Dels för att det ger patienten 

obehag och för att kräkningar kan leda till ökad belastning på sårytan vilket i sin tur kan 

medföra ökad risk för smärta och blödningar (Valeberg, 2013). Balki och Carvalho 

(2005) beskriver också att välbefinnandet postoperativt påveras negativt hos såväl 

kvinnan som de närstående.Ett flertal studier påvisar att kvinnor i fertil ålder är en av de 

högsta riskfaktorn för att drabbas av PONV (Myles, Hunt, & Moloney, 1997; Sinclair, 

Chang & Meizei, 1999; Apfel et al., 1999). Illamående och kräkningar intraoperativt är 

ofta relaterat till hypotension under regional anestesi som behandlas med vätska och 

adrenerga och dopaminerga läkemedel. Det finn dock alltid en risk att för mycket vätska 

kan leda till lungödem (Osborn, 2010).  

 

Descombes och Lundbäck (2013) pekar på att det endast är en liten del av de svenska 

sjukhus som de undersökte som har riktlinjer vad gäller behandling av att hantera och 

behandla illamående vid regionalbedövning i samband med kejsarsnitt. De läkemdel 

som i de riktlinjerna nämndes var 5 HT3 antagonist, dopaminreceptor blockerare eller 
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kortikosteroider. Det var endast 2 av 24 riktlinjer som rekomenderade profylaktisk 

behandling med antimemetika, 75% av de riktlinjer de granskade saknade uppgifter mot 

behandling mot illamående. I en systematisk reviev från databasen Cochrane utförd av 

Griffiths, Gyte, Paranjothy, Brown, Broughton och Thomas (2012) var syftet att finna 

behandlingsalternativ för att förhindra illamående och kräkningar hos kvinnor som 

genomgår kejsarsnitt under regional anestesi. Översiktsartikeln inkluderar 41 studier 

och 5046 kvinnor medverkar. Resultatet visar att det finns flera olika 

behandlingsalternativ mot att förebygga illamående och kräkningar vid kejsarsnitt under 

regional anestesi. Tre olika läkemedelsgrupper fann forskarna som visade sig vara 

effektiva att behandla illamående och kräkningar under och efter operation hos kvinnor 

som genomgår eller genomgått kejsarsnitt under regional anestesi. De olika grupperna 

var 5 HT3 receptor antagonister, dopamin receptor antagonist och kortikosteroider. 

Även akupressure visade sig vara effektivt mot illamåede och kräkningar under 

operationen men ingen effekt på PONV.  

 

 

2.4 Anestesisjuksköterskans roll 

Vårdvetenskapen strävar efter att skapa förståelse för vårdandets kärnsubstans men har 

även som syfte att skapa vårdande vårdhandlingar och åtgärder inom vården. Vårdarens 

huvudintention är viljan att göra gott. Den caritativa vårdvetenskapen har som syfte att 

sjuksköterskan kan genom sin vårdhandling lindra patientens lidande (Lindwall, 2004). 

Under ett kirurgiskt ingrepp kan patienten uppleva att fokus ligger på kroppens olika 

delar och patienten kan känna sig kränkt och utlämnad. Under anestesi och operation 

har patienten inte längre tillgång till den egna kroppen eftersom förmågan att själv 

kunna kontrollera kroppen har berövats. Sjuksköterskan ska under operationen med sina 

vårdande händer skydda patentens kropp mot lidande och skada. Anestesisjuksköterskan 

har som ansvar att skapa välbefinnande för patienten (Lindwall & von Post, 2008). 

Dahlberg (2002) beskriver att fenomenet - vårdlidande innebär att patienten i 

sjukvården känner sig åsidosatt, förödmjukad och förolämpad. Patienten känner sig 

maktlös. Då patienternas vårdlidande inte uppmärksammas blir följden att de förlorar 

rätten att aktivt ta del i sitt vårdande. Under vården är patienten utlämnad till vårdarna 

och deras vilja och förmåga att göra gott. Förhållandet mellan vårdare och patient skall 

inbringa hälsa och i det fall då patienten upplever vårdlidande går patienten miste av det 

som skulle upplevas positivt ut av vårdrelationen. I Kompetensbeskriviningen för 



  
 

5 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterske-examen med inriktning mot 

anestesisjukvård beskrivs anestesisjuksköterskans övergripande arbete. Det generella 

området som anestesisjuksköterskan arbetar inom är, anestesisjukvård. Det krävs att 

anestesisjuksköterskan har goda kunskap inom både inom den medicinska- och inom 

omvårdnadsvetenskap. För att den perioerativavården skall bli bästa möjliga, är det av 

stor vikt att patientens autonomi och dess individuella behov står i centrum. Att varje 

patient behandlas som en unik individ med sina individuella behov.  

Anestesisjuksköterskans arbete syftar till att på bästa sett kunna utföra en god och säker 

perioperativ vård.  I anestesiologisk omvårdnad ingår det bland annat att 

anestesisjuksköterskan skall skapa förtroende och tillit och inge trygghet till patient 

samt till dess nårstående. De skall följa upp patientens vätskebehov samt 

vätskebehandling. De skall administrera ordinerade läkemedel samt observera och 

dokumentera effekten utav givna läkemedel. För att patienten skall få så god 

postoperativ vård som möjligt skall anestesisjuksköterskan arbeta preventivt och planera 

för patientens postoperativa återhämtning och vård, samt att förebygga komplikationer.  

Det är även anestesisjuksköterskans uppgift att kritiskt utvärdera den perioperativa vård 

som patient erhållit (ANIVA, 2012). ”När anestesisjuksköterskan genomför anestesin 

sker oftast administreringen av läkemedel som en ordination i form av en sammanhållen 

anestesiform inkluderande olika läkemedel” (SOSFS 2001:17). Anestesisjuksköterskor 

tillämpar ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och använder det som ett verktyg i mötet 

med etiska dilemman som uppkommer under arbetet. Genom att arbeta utefter ICN:s 

etiska koder kan det hjälpa anestesisjuksköterskor att lösa etiska och moraliska 

dilemman. Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ansvarsområden som att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa patientens hälsa och lidra lidandet (International 

Council of Nurses, 2012). När det gäller anestesisjuksköterskans roll kan den anknytas 

till en av sju kompetensområden som Benner (1984) beskrivit. Kunskapsdomänen att 

utföra och övervaka behandling, denna kompetens innefattar att sjuksköterskan skall 

beakta tänkbara interaktioner mellan läkemedel och oförenligheter. Detta kräver också 

att sjuksköterskan övervakar biverkningar, reaktioner, terapeutiska gensvar, 

överdoseringssymtom och toxiska reaktioner.  

 

2.5 Tidig anknytning mellan modern och barnet 

Tidig hud mot hudkontakt mellan det nyfödda barnet och modern visar Moore, 

Andersson, Bergman och Dowswell (2012) i en systematisk Review från databasen 
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Cochrane, att det har flera positiva effekter på barnet. Det främjar amningen, barnets 

cirkulation och respiration verkar bli mer stabilt, blodsockret är högre upp till 90 

minuter postpartum och barnen gråter mindre. Efter att barnet fötts är det av stor vikt att 

föräldrarna får en lugn och ostörd period tillsammans med det nyfödda barnet. Det har 

även visat sig att om barnet och modern får vara tillsammans de första timmarna och 

inte behöver separeras får de ett bättre samspel när barnet är ett år gamla (Ransjö-

Arvidsson et al., 2008).  

 

3 Problemformulering 
Ett vanligt problem hos patienter som förlöst genom kejsarsnitt under regional anestesi 

är att de drabbas utav PONV, vilket påverkar välbefinnandet hos kvinnan och hennes 

familj Även svåra komplikationer kan uppträda till följd av kräkningar postoperativt. 

Anestesisjuksköterskan har en viktig roll i att preventivt försöka minska uppkomsten av 

PONV till denna patientgrupp. Mot bakgrund av detta är det av betydelse att beskriva 

vad anestesisjuksköterskan kan göra i förebyggande syfte. 

 

4 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att sammanställa olika förebyggande behandlingsmetoder 

som kan användas av anestesisjuksköterskan för att minska PONV hos kvinnor som 

genomgår kejsarsnitt under regional anestesi. 

 

5 Metod 
En systematisk litteraturstudie har valts som metod för att få en omfattande förståelse 

för ett problem inom sjukvården (Whittemore & Knafl, 2005). Med litteraturstudie 

menar Forsberg och Wengström (2015) att systematiskt söka, kritiskt granska och sedan 

sammanställa relevant litteratur till ett resultat av tidigare forskning från vetenskapliga 

artiklar och rapporter, som svarar mot syftet i litteraturstudien.  

 

5.1 Datainsamling 
Det är utifrån syftet i studien som frågeställningen bestäms och utgör sedan kriterier för 

litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 2015). Författaren har använts sig utav 

PICO, som är en strukturerad metod för att utefter problemformuleringen kunna sätta 

samman sökstrategier för att kunna söka i olika databaser vilket Forsberg och 

Wengström beskrivit (2015). 
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P Patient/population: Patienter som skall genomgå kejsarsnitt under regional anestesi 

I Intervention: Preventiv behandling av PONV 

C Control: ej använt i sökningen 

O Outcome: Preventiva behandlingsåtgärder/strategier för att minska PONV efter 

kejsarsnitt med regional anestesi. 

Två olika databaser har använts; PubMed och Cinahl där vetenskapliga tidskriftsartiklar 

vars innehåll är inriktat inom området medicin och omvårdnad.  Inledningsvis 

genomfördes en övergripande litteratursökning genom användande av fritextord med 

olika kombinationer i databaserna Cinahl och Pubmed. De sökord som sedan valdes 

svarade mot syfte i fördjupningsarbetet. Författaren valde att vid artikelsökningen 

använda så kallade ämnesordlista för att hitta de medicinska sökorden och för att få ett 

snävare resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Vid sökning i databaserna användes så 

kallade indexord, i Pubmed heter dessa MeSH (medical Subjekt Headings)-termer och i 

Cinahl, subject heading lists. Då sökningar utföres i Cinahl användes ämnesordlistan, 

thesaurus (Kristensson, 2014). De valda sökorden var; Nurse anesth*, PONV or 

postoperative nausea and vomiting, cesarean sectio, spinal anestehesi, perioperative 

nursing och nurs*. Trunkering, vilket är att en asterisk * användes för att täcka olika 

varianter av ändelser av ordet nurs* och nurse anesth*. Med hjälp av så kallade 

booleska operatorerna AND, OR och NOT kombinerades de olika sökorden (Bilaga A). 

Detta utfördes för att kunna kombinera begrepp och termer vilket Statens beredning för 

medicinsk undersökning, SBU (2012) rekommenderar. Inklusionskriteriert för artiklarna 

var att de var skrivna på engelska eller svenska, publicerade de senaste tio åren och 

deltagarna i studierna skulle vara patienter som genomgått kejsarsnitt med regional 

anestesi.  

 

Genom att granska referenslistan på de artiklar som hittats via sökning i de valda 

databaserna som besvarade syftet av studien, fann man ytterligare en artikel som berör 

ämnet vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) bidrar till att fler artiklar kan hittas.  

 

5.2 Datamaterial eller Urvalsprocess 

Urvalet och exkludering av artiklarna skedde i tre olika steg: 

1. Först lästes titlarna och de med irrelevanta rubriker exkluderades. 

2. Abstrakten granskades av de artiklar som valts ut från de relevanta titlarna   
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3. De artiklarna med ett relevant abstrakt som svarade mot syftet i 

fördjupningsarbetet lästes och granskades i sin helhet och därefter exkluderades 

de studier som var irrelevanta.  

De artiklar som valts ut genom urvalet lästes noggrant igenom ett flertal gånger och 10 

artiklar valdes ut för att ingå i resultatet. Därefter genomfördes en kritisk granskning 

och kvalitetsvärdering av varje artikel. Artiklarna granskades via bedömningsmall 

/checklista från Forsberg och Wengström (2015), (bilaga C) för att kunna finna de 

artiklarna med hög kvalitet. För att kunna svara mot syftet och finna 

behandlingsåtgärder som är mest effektiva menar Forsberg och Wengström (2015) att 

randomiserade kontrollerade studier svarar bäst mot den frågeställningen. Studierna 

bedömdes i skalan hög-, medel- eller låg kvalité. Om någon av studierna värderats till 

låg kvalité skulle de exkluderas vilket överensstämmer med Forsberg och Wengström 

(2015).  Ingen artikel bedömdes ha låg kvalité. 

 

5.3 Dataanalys 
Författaren genomförde analysen genom att dela upp fenomenet till mindre delar och 

sedan undersöka dem enskilt. Därefter utförs syntesen, genom att sätta ihop de mindre 

delarna till en helhet enligt Forsberg och Wengström (2015). Studierna lästes ett flertal 

gånger igenom av författaren för att försöka finna kategorier och teman. Resultaten från 

artiklarna sammanfattades först sedan kategoriserades resultatet varefter dessa 

kategorier kunde bilda två olika teman; icke farmakologiska behandlingsmetoder och 

farmakologiska behandlingsmetoder. Exempelvis studien utav Noroozinia, Mahoori, 

Hasani, Gerami-Fahim & Sepehrvand, (2013) vars resultat handlade om akupressur som 

behandling mot PONV hamnade i temat icke farmakologisk behandlingsmetod och 

studien av Koju, Gurung & Dongol, (2015), vilket resultat pekade på effekten av 

behandling med ondansetron mot PONV mot den undersökta patientgruppen, hamnade 

under temat farmakologisk behandling. 

 

5.4 Etik 

Författaren har genomfört etiska övervägande vid urval samt presentation av resultatet, 

de studier som valts ut har alla fått tillstånd från en etisk kommitté. De vetenskapliga 

artiklar som valts ut redovisas i en artikelmatris enligt Forsberg och Wengström (2015). 

Dock saknades de information om informerat samtycke från deltagarna i en utav 

artiklarna i resultatet.  



  
 

9 

 

6 Resultat 
Efter att författaren kritiskt granskat och analyserat de tio artiklarna i resultatet, tabell 1 

som svarade mot syftet i fördjupningsarbetet, utkristalliserades två olika teman; icke 

farmakologisk behandling och farmakologisk behandling. 

Tabell 1. Artikelpresentation 

Nr DESIGN FÖRFATTARE OMRÅDE Kvalité 

1 RCT Cardoso, Leite, 

Santos, Gozzani & 

Mathias, 2013 

Farmakologisk 

behandling 

Hög 

24 RCT El-Deeb & Ahmady, 

2011 

 

Icke 

farmakologisk 

behandling 

Hög 

3 RCT Imeh, Olaniyi, 

Simeon, Omotola, 

2014 

Farmakologisk 

behandling 

Hög 

4 RCT Kalava. Darji, 

Kalstein, Yarmush, 

Schianodi & 

Weinberg, 2013 

Icke 

farmakologisk 

behandling 

Hög 

5 RCT Koju, Gurung & 

Dongol, 2015 

Farmakologisk 

behandling 

Hög 

6 RCT Noroozinia, 

Mahoori, Hasani, 

Gerami-Fahim & 

Sepehrvand,  2013 

Icke 

farmakologisk 

behandling 

Hög 

7 RCT Phillips, Broussard, 

Sumrall & Hart, 

2007 

Icke 

farmakologisk 

behandling 

Hög 

8 RCT Sharhriari, 

Khooshideh, 

Heidari, 2009 

Farmakologisk 

behandling 

Hög 

9 RCT Sane, Hasanlui, 

Abbasivash, 

Farmakologisk 

behandling 

Hög 
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Mahoori, Hashemi 

& Rafiei, 2015. 

10 RCT Wu, Lo, Chia, Liu, 

Fong,  Yang, & Tan, 

2007 

Farmakologiska 

behandling 

Hög 

 

 

6.1 Icke farmakologiska behandlings metoder 
Genom att använda olika icke farmakologiska behandlingar har man funnit profylaktisk 

behandling mot PONV för kvinnor som genomgår kejsarsnitt (Kalava, Darji, Kalstein, 

Yarmush, Schianodi & Weinberg, 2013; El-Deeb & Ahmady 2011; Noroozinia, 

Mahoori, Hasani, Gerami-Fahim & Sepehrvand, 2013). 

Phillips, Broussard, Sumrall och Hart (2007) påvisade i sitt resultat att genom att tillföra 

extra syrgas (70% vs 21%) under operationen till 205 kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt med regional anestesi inte hade effekten att kunna minska PONV 24 h 

postoperativt. Användandet av akupressur har däremot visat sig vara effektivt mot att 

förebygga PONV upp till 6 h postoperativt. Akupressurebandet stimulerade punkten 

Pericardium 6 (nei-Guan) point applicerade 30 minuter innan den regionala anestesin 

anlades vid operationen med kejsarsnitt (Noroozinia et al, 2013). Likaså visade El-Deeb 

och Ahmady (2011) att akupunktur med elektisk stimulering av punkten P6 var lika 

effektiv som profylax mot PONV 6 h post operativt som behandling med ondansetron 

(serotenin (5HT3) receptor antagonist) 4mg givet intravenöst. Även vid denna studie 

startade behandlingen med akupunktur 30 min innan den regionala anestesin anlades. 

Kalava et al. (2013) utförde en randomiserad dubbelblind studie för att undersöka om 

ingefära som pulveriserats och givet per os hade någon effekt mot illamående och 

kräkning vid kejsarsnitt under regional anestesi. Resultatet påvisade att det inte hade 

någon signifikant effekt på PONV jämfört med placebo preparat. 

   

 

6.2 Farmakologiska behandlings metoder 

I resultatet har det framkommit att det finns flera olika farmakologiska 

behandlingsmöjligheter att preventivt motverka PONV efter kejsarsnitt vid regional 

anestesi. De läkemedelsgrupper som framkom i resultatet var dexamethasone, 

ondansetron, metoclopramide och midazolam (Cardosa et al., 2013; Imeh, Olaniyi, 
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Simeon, Omotola, 2014; Koju, Gurung & Dongol, 2015; Sharhriari, Khooshideh, 

Heidari, 2009; Sane, Hasanlui, Abbasivash, Mahoori, Hashemi & Rafiei, 2015). 

 Genom att försöka behandla PONV preventivt har Cardosa et al. (2013) visat att genom 

att ge dexamethasone 10 mg blandat i 100 ml NaCl 0.9% inför kejsarsnitt under spinal 

anestesi inte kunde uppnå någon signifikant skillnad jämfört mot kontrollgruppen som 

enbart fick NaCl 0,9%.  Jämfört med studien utav Imeh et al. (2014) vars resultat pekar 

på, att preventiv behandling med dexamethasone 8 mg iv tillsammans med ondansetron 

4 mg iv visade en signifikant minskning av uppkomsten av PONV de första 4 h jämfört 

med endast behandling med dexamethasone 8 mg iv inför kejsarsnitt under regional 

anestesi. Liknande studie gjordes utav Sane et al. (2015) vars resultat pekar på att 

kombinationen ondansetron 4 mg iv och dexamethasone 8 mg iv inte visade ge någon 

signifikant minskning av PONV utan endast signifikant skillnad på IONV då 

läkemedelsgrupperna användes tillsammans i jämförelse var för sig för den undersökta 

patientgruppen. Genom att jämföra midazolam 2 mg iv vs metoclopramide 10 mg iv 

gjorde Shahriari et al. (2009) en prospektet randomiserad studie. Resultatet visade att 

midazolam 2 mg vs metoclopramide 10 mg hade bäst effekt mot att profylaktiskt 

motverka PONV vid kejsarsnitt under regional anestesi. Koju, Gurung och Dongol 

(2015) undersökt i en prospektet randomiserad, dubbelblind studie, 50 deltagande 

kvinnor som skulle genomgå kejsarsnitt under regional anestesi. Kontrollgruppen fick 

NaCl 0,9%, 2 ml iv och behandlingsgruppen erhöll ondansetron 4 mg iv. Resultatet 

visar at det var en signifikant skillnad i PONV upp till 24 h postoperativt mellan de båda 

grupperna. De patienter som fått NaCl i kontrollgruppen var det 56% som besvärades av 

PONV jämfört med 8% i behandlingsgruppen som fått profylaktisk behandling med 

ondansetron 30 min innan den regionala anestesin anlades. Wu et al. (2007) påvisar i sitt 

resultat att profylaktisk administrering av dexamethasone 4 mg tillsammans med 

droperidol 0, 625 mg hade en signifikant minskning av uppkomsten av PONV de första 

6 h postoperativt, jämfört med dexamtehasone som inte hade någon effekt som 

antimemetika. Även droperidol 1,25 mg visade signifikant minskning av PONV de 

första 6 h postoperativt jämfört med både dexamethasone och placebo. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts har varit en systematisk litteraturstudie, vilket enl Kristensson 

(2014) höjer kvaliten och ökar tillförlitligheten på resultatet. Det är även ett bra 
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arbetssätt för att sammanställa relevant kunskap för att sedan kunna omsätta den 

praktiskt inom hälso- och sjukvården. Författaren har ensamt sökt, kritsikt analyserat 

och sammanställt ett resultat i detta fördjupningsarbete. Enligt SBU (2012) beskrivs de 

att abstraktlistorna från databassökningarna skall läsas utav två eller fler personer 

oberoende av varandra. Då författarens arbete har utförs enskilt och inte haft någon mer 

oberoende person som har kunnat granskat artiklarna kan detta leda till att påverka 

fördjupningsarbetets resultat både vad gäller trovärdighet och tillförlitlighet, efter som 

resultatet kan ha färgats oavsiktligt av författarens förförståelse. Ett engelsk-svensk 

lexikon har använts för att översätta visa ord för att resultatet inte skulle kunna feltolkas 

då visa ord och meningar inte varit självklara. Författaren kan ändå ha begränsade 

språkkunskaper och därmed kan haft svårt att tolka artiklarna som alla var skrivna på 

engelska, detta kan i sin tur ge ett missvisande resultat. Enligt Forsberg och Wengström 

(2015) skall en systematisklitteraturstudie omfatta både publicerat och icke publicerade 

studier. Dock menar Kristensson (2014) att en uppsatts inte har samma krav som en 

systematisk litteraturstudie där all tillgänglig vetenskaplig litteratur skall undersökas. 

Detta till grund av att det arbetet skulle vara för omfattande vid en uppsats. På grund av 

begränsning i tid har därför endast publicerade studier använts i detta 

fördjupningsarbete. Från början valdes inklusionskriteriet fem år men resultatet på 

artikelsökningen blev då för smalt och därför valde författaren att utöka sökningen av 

artiklar till tio år. Forsberg och Wengström (2015) skriver att forskningsresultat är 

färskvara och snabbt blir historia, därför bör nya forskning väljas.  Därför kan det vara 

en nackedel i detta fördjupningsarbete att några av artiklarna är tio år. Vid sökningarna I 

databaserna Cinahl och Pubmed användes indexord för att underlätta litteratursökningen 

för att på så vis kunna bli mer specifik vid sökningen. Enl SBU (2012) skall 

kvalitetsgranskning av samtliga studier som uppfyller urvalskriteriet granskas kritiskt, 

vilket författaren har gjort enl bilaga C, bedömningsmall för kvantitativa artiklar – RCT 

(Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga artiklar var kvantitativa och randomiserade 

kontrollerade studier. Forsberg och Wengström (2015) menar att randomiserade 

kontrollerade studier är de som svarar bäst mot att finna de mest effektiva 

behandlingsåtgärderna.  Alla ingående artiklar bedömdes vara av hög kvalite. 

Litteratursökningen har begränsats till två oilka databaser vilket också kan begränsa 

resultatet jämfört med om fler databaser hade använts. Utav de artiklar som valdes ut till 

resultatet hittades nio stycken av artiklarna i PubMed och ingen ytterligare i databasen 

Cinahl. Artiklen utav Sane et al. (2015), hittade författaren genom att manuellt söka 
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igenom de refenslistor till intressanta artiklar som rörde problemområdet. Artiklarna var 

i från olika länder, USA, Japan, Nigeria, Nepal, Taiwan, Brasilien, Egypten, Nigeria, 

Tehran och Iran vilket Forsberg och Wengström (2015) beskriver som en fördel i studier 

eftersom det ger ett generaliserbart resultat. Det kan också ses som en nackdel då vården 

kring en patient som genomgår kejsarsnitt inte är identisk över världen. 

Anestesisjuksköterskor har olika ansvarsområden beroende var i världen de arbetar. I 

alla tio artiklarna framkom de att de var godkända utav en etisk komitté. Dock saknades 

de information i en utav artiklarna om informerat samtyckte till deltagarna. 

Reliabiliteten i detta fördjupningsarbete anser författaren har uppnåtts då metoden är väl 

beskriven och går lätt att upprepa. Även validiteten anses vara uppnådd  eftersom 

sökorden är väl kopplade till syftet och resultatet anses hållbart och generaliserbart på 

patientgruppen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
 Resultatet i denna systematiska litteraturstudie visar på att det finns flera olika 

behandlingsstartegier för att kunna reducera risken för PONV hos patienter som 

genomgår kejsarsnitt under regional anestesi. Denna patientgrupp utgör en riskgrupp att 

drabbas utav PONV (Kovac, 2000). Det är därför anmärkningsvärt att så få sjukhus har 

relevanta riktlinjer vilket Descombes och Lundbäck (2013) resultat visade. Genom 

profylaktisk behandling med icke farmakologisk- eller tillsammans med farmakologisk 

behandling kan man minska PONV hos den undersökta patientgruppen. Dahlberg 

(2002a) beskriver att då patienten blir åsidosatt upplever patienten ett vårdlidande och 

patienten går miste av det som skulle upplevas som positivt av vad vårdrelationen skulle 

medföra.  

 

Genom behandling 30 minuter innan regional anestesin anlagts med elektiskt 

stimulering med akupunktur eller med akupressur, kan man genom att stimulera 

punkten P6, minska PONV (El-Deeb & Ahmady, 2011; Noroozinia, 2012). Stein, 

Birnbach, Danzer, Koroda, Grunebaum och Thys  (1997) visade i sin studie att 

akupressure också minskade PONV, dock inte lika bra som läkemedlet metoclopramide. 

I en systematisk litteraturstudie gjord av Griffiths et al. (2012) visade resultatet av de 

granskade  artiklarna som innehöll studier av akupunktur och akupressure inte kunde 

påvisa någon minskning hos patienter vad gäller PONV dock var det mer effektivt vid 

behandling av IONV (Intraoperativt nausea and vomiting) .  Behandling med 
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akupressure är dock lätt att lära sig och är kostnadseffektivt och har inga kända 

biverkningar (Stein et al., 1997), vilket är något som anestesisjuksköterskan kan påbörja 

innan anestesistart för att på så sätt kunna miska risken för att patienten skall drabbas 

utav IONV och PONV.  IONV är ett ämne som många utav artiklarna i resultatet tar upp 

men som författaren inte har studerat i detta fördjupningsarbete.  Studier där olika 

läkemedel givets intravenöst med antimemetisk effekt har analyserats i detta 

fördjupningsarbete. De olika läkemedlen som studerats enskilt och i jämförelse med 

NaCl 0,9% var dexamethasone och ondansetron (Koju et al., 2015; Cardosa et al., 

2013). Profylaktisk behandling med ondansetron visade sig ge signifikant minskning av 

PONV hos den studerade patientgruppen (Koju et al., 2015). Cardosa et al. (2013) 

studie visade i sitt resultat att dexamethasone minskade uppkomsten av PONV upp till 

24 h efter kejsarsnitt med regional anestesi. Wang, Ho, Wong, Tzeng, Liu, & Ger (2001) 

har tidigare undersökt minsta möjliga dos av dexamethasone för att motverka 

illamående och kräkningar postoperativt för kejsarsnitt under epidural anestesi. 

Resultatet visade där att det inte var någon skillnad att använda dexamethasone med 

dosen 5 mg iv eller 10 mg iv. Detta kan vara att beakta för att använda så låg dos som 

möjligt då man har sett att stor dos dexamethasone kan påverka sårläkningen. Henzi, 

Walder och Tramer, (2000) utförde en meta-analys och resultatet visar att enstaka dos av 

dexamethasone inte ger ökade sårinfektioner. Genom att kombinera dexamethasone med 

ondansetron har visat sig vara effektivt som profylaktisk behandling mot uppkomsten av 

PONV (Sane et al., 2015; Imeh et al., 2014). Sane et al. (2015), menar att 

kombinationen av ondansetron och dexamethasone minskar PONV mer än då det ges 

var för sig. Även Imeh et al. (2014) hade liknande resultat då de undersökte jämförelsen 

av dexamethasone 8 mg iv och ondansetron 4 mg iv med dexamethasone 8 mg iv 

enskild. Även i denna studie visade det sig vara bättre med kombinationen av de båda 

läkemedlen som profylaktisk behandling mot PONV. Shahriari et al. (2009) jämförde 

midazolam 2 mg iv med metoclopramide 10 mg iv. Resultatet visade att det läkemedel 

som var mest effektivt mot PONV hos den undersökta patientgruppen var midazolam 2 

mg. Dock menar författarna i denna studie att fler studier behövs,  eftersom resultatet 

visar de att de patienter som erhållit midazolam hade en ökad risk för 

andningsdepression (> 10/min). Detta behandlades med att personalen pratade med 

patienten, vilket medförde att andningsarbetet åter ökade. Apgarpoängen hos barnet 

kontrollerades vilket inte visade någon skillnad i grupperna och inget barn hade 

apgarpoäng under 8 efter en och fem minuter. Unlugence, Guler, Gunes och Isik (2004) 
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rapporterade att midazolam var effektivt mot att behandla PONV, de menar också att 

den antimemetiska effekten varar längre än den sedative effekten hos patienten. Vogig, 

Fröhlich, Hüttel, Kranke, Mennen; Boessneck, Lenz, Erbes, Ernst och Kerger (2013) 

har undersökt fyra olika läkemedel, tropisteron, metoclopramide, dimenhydrinate och 

dexamethasone som behandling mot PONV vid kejsarsnitt under spinal anestesi. 

Studien valdes att exkluderas från fördjupningsarbetet pga att läkemedlet tropisteron 

avregistredes i Sverige 2016 enl Fass (Tropisteron, 2016). Anestesisjuksköterskor 

arbetar enl SOSFS 2001:17” Inom anestesiverksamhet får en ordination avse en sådan 

sammanhållen anestesiform som finns förtecknad i den lokala instruktionen för 

läkemedelshantering”. Där beskrivs det att anestesisjuksköterskan ofta får en 

anestesiform och inte alltid specifika läkemedel och doser som de skall arbeta efter. Det 

är därför av stor vikt att anestesisjuksköterskor håller sig uppdaterad med ny forskning 

kring olika läkemdel och dess effekt, verkan, interaktioner och biverkningar. 

Anestesisjusköterskan skall även arbeta för att patienten skall få en så god postoperativ 

vård som möjligt samt att förebygga komplikationer för patienten (Hedenskog et al, 

2012). I studierna av Cardosa et al. (2013); Koju et al. (2015); Shahriari et al. (2009); 

Sane et al. (2015) och Imeh et al. (2014) administerade läkemedeln preoperativt. Medan 

I studien av Wu et al. (2015) gav dexamethasone preoperativt och droperidol efter att 

navelsträngen klampats.   De studier som författaren har granskat har ofta inkluderat 

kvinnor som genomgått endast elektivt kejsarsnitt. Endast Phillips et al. (2007) hade I 

sin studie inkluderat patienter i förlossning i behov av kejsarsnitt men icke akut 

kejsarsnitt. 

 

7.3  Slutsats och implikation 

Denna systematiska litteraturgenomgång påvisar att anestesisjuksköterskan har flera 

olika behandlingsåtgärder att använda för att förebygga PONV för kvinnor som 

genomgår kejsarsnitt genom regional anestesi. Den litteratur som finns visar på att det 

är mycket vanligt med illamående och kräkningar postoperativt efter kejsarsnitt och det 

kan ges behandling preventivt och inte enbart behandla då symtomen uppkommer. Detta 

för att få en bättre total förlossningsupplevelseför för hela den nya familjen och chansen 

att kunna påbörja anknytningsprocessen tidigt och minska det vårdlidande och 

komplikationer som PONV kan medföra.  
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Det krävs fler studier för att finna den bästa behandlingsstrategien för att kunna 

motverka PONV hos kvinnor som genomgår kejsarsnitt. Fler forskare börjar jämföra 

olika behandlingsmetoder mot varandra samt kombinera de olika metoderna. Men ännu 

finns ingen behandling som visats vara den bästa för patientgruppen. Mer forskning 

behövs för att undersöka när det är bäst att ge profylaktisk behandling mot PONV. 

Studier har ibland motsägit varandra vilket bör vara ett observandum och mer forskning 

behövs inom området för att undersöka när det är bäst att ge profylaktisk behandling 

mot PONV samt om det är någon skillnad i behandlingsstrategier vid elektiv vercus  

akut kejsarsnitt då båda utförs under regional anestesi. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga A 

Tabell 2. Sökning i databas CINAHL 

Sökord Träffar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Granskade 
artiklar 

Använda 
artiklar 

#1Nurse Anesth* 1139 - - - - 

#2 PONV or post operative nausea 
and vomiting 

175 - - - - 

#3Cesarean section 5236 - - - - 
#4 Nurs* 193043  - - - 
#1 AND #2 7 6 3          - - 
#1 AND #3 22 22 1 - - 
#2 AND #3 2 2 1 - -  
#1 AND #2 AND #3 0 - - - - 
#2 AND #3 AND #4 0 - - - - 
#3 AND #4 320 - - - - 
# 2 AND #4 17 3 2 - - 
#1 AND #2 AND #4 7 - - - - 
      

Limits: English, Swedish, published in the last 10 years peer-rewied, ,Sökdatum 20170214 

 

 

Tabell 3. Sökning i databas PUBMed 

Sökord Träffar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Granskade 
artiklar 

Använda 
artiklar 

#1PONV [Mesh](prevention& Control)] 814 - - - - 

#2Cesaerean section[Mesh] 10651 - - - - 

#3 perioperativ, nursing [Mesh] 1978 - - - - 
#4 Anesthesia, spinal( Mesh) 2191  - - - 
#1 AND #2 2 2 -          - - 
#1 AND #3 12 1 - - - 
#2 AND #3 39 31 20 13 9  
#1 AND #2 AND #3 0 - - - - 
#2 AND #3 AND #4 0 - - - - 
#2 AND #3 AND #5 22 16 10 5 4 
      

Limits: English,  published in the last 10 years,Sökdatum 20170214 
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9.2 Bilaga B 

Artikelmatris 

Författare/År/land Titel/Tidsskrift Metod/Urval Syfte Resultat Kvalitet 
Imeh, Olaniyi, 

Simeon, Omotola, 
2014 

 

 

 

Nigeria 

Dexamethasone versus 

a combination of 

dexamethasone and 

ondansetron as 

prophylactic antiemetic 

in patient receiving 

intrathecal morphine 

for caesarean section.  

 

 

African Health sciences 

Prospektiv 
Randomiserade 

kontrollerade 

studier (RCT) 
Dubbelblind 
Antal:108 
KG:54 
EG:54 
 

Powerberäkning: 

52 

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

effekten av 

kombinationen 

Dexamethasone 

& Ondansetron 

med 

dexamethasone 

enskilt mot att 

förebygga 

PONV efter 

reginal anestesi 

vid kejsarsnitt. 

Resultatet visar 

att frekvensen 

av PONV var 

signifikant 

reducerad då 

kombinationen 

av 

Dexamethasone 

& Ondansetron 

gavs 

profylaktiskt 

jämfört med 

enbart samma 

dos 

dexamethasone 

inför kejsarsnitt 

under reginal 

anestesi. 

Hög 

El-Deeb & 

Ahmady, 2011 
 

Egypten 

Effect of acupuncture 

on nausea and/or 

vomiting during and 

after cesarean section in 

comparison with 

ondansetron 
 

Journal of Anesthesia 

Prospectiv dubbel-

blind 
RCT 
450 deltagare, 3 

olika grupper 

150/grupp. 
(I)KG, 

(II)Ondansetron 

(III)Elektro-

akupunktur 
Powerberäkning 

137/grupp 

Studien 

jämförde  

effekten av 

elektrisk 

acustimulering 

med 

Ondansetron för 

att förebygga 

intra- och 

opstoperative 

illamående 

symtom och för 

att öka 

patientens 

tillfredställelse. 

Elektrisk 

akustimulation 

är jämförbart 

med 

Ondansetron för 

att förebygga 

PONV efter 

kejsarsnitt 

under regional 

anestesi.   

Hög 

Noroozinia et al, 

2013 
 

Iran 

The effect of 

Acupressure in Nausea 

and Vomiting after 

Cesarean section Under 

Sinal Anesthesia 
 

Acta Medica Iranica 

Prospective 
RCT 
dubbel-blind. 
152 deltagare, 76 i 

varje grupp 
ASA klass 1-2, el 

sectio 
 

Powerberäkning: 

Ej utförd. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av pre-

kirurgisk 

användande av 

akupressure 

under 

kejsarsnitt 

under regional 

anestesi och 

förekomsten 

och intensiteten 

av IONV 

&PONV. 

Akupressure 

visade sig vara 

effektiv beh mot 

uppkomsten av 

illamående 

intra- & 

postoperativt 

upp till 6h samt 

effektivt mot 

kräkningar 

under C/S, där 

efter var det 

ingen 

signifikant 

skillnad i EG 

jmf med KG 

vad gäller 

kräkningar. 

Hög 
 

Saknar 

powerberäkning 

samt inget 

bortfall 
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Shahriari et al 2009 
 

 

 

 

 

 

Tehran 

Prevention of nausea 

and vomiting in 

caesarean section under 

spinal anaestesia with 

midazolam or 

metoclopramide 
 

 

 

Journal of the Pakistan 

Medical Association 

 

 

Prospektiv 
RCT 
 

Antal 80 
KG:40 
EG:40 
Powerberäkning:40  
 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effekten och 

säkerheten av 

att ge en bolus 

dos av 

Midazolam & 

Metoclopramid

e för att minska 

illamående och 

kräkningar 

under 

kejsarsnitt med 

spinal anestesi. 

Genom att ge en 

bolusdos av 

Midazolam 2mg 

visade sig vara 

mer effektivt än 

Metoclopramide 

10 mg mot att 

förebygga 

PONV hos 

patienter som 

genomgår 

kejsarsnitt 

under spinal 

anestesi.   
 

Hög 

Phillips et al. 2007 
 

USA 

Intraoperative Oxygen 

Administration Does 

Not Reduce the 

incidence or severity of 

nausea or vomiting 

associated with 

neuraxial anesthesia for 

cesarean delivery 
 

Obstetric 

Anesthesiology 

RCT, dubbelblind. 
 

205 deltagare. 

EG:95 

KG:110 

Powerberäkning:92 
 

 

Undersöka om 

extra tillfört O2 

70%, kan 

minska risken 

för intra och 

opstoperativt 

illamående och 

kräkning hos 

kvinnor som 

genomgår 

kejsarsnitt. 
 

 

Resultatet 

påvisade att 

genom att 

administrera 

extra O2, 70% 

till kvinnor som 

genomgår 

kejsarsnitt 

under regional 

anestesi inte 

minskar det 

intra- eller 

postoperativt 

illamående & 

kräkningar. 

Hög 

Sane et al, 2015. 
 

 

Iran 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comparing the effect of 

intravenous 

dexamethasone, 

intravenous 

ondansetron, and their 

combination on nausea 

and vomiting in 

cesarean section with 

spinal anesthesia 
 

 

Advanced Biomedical 

research 

Prospectiv, RCT, 

dubbelblind. 

Deltagare 90 
O:30 

OD:30 

D:30 

 

 

Powerberäkning: ej 

utförd 

 

Inget info 

samtyckte av 

deltagarna 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av 

Ondanstetron & 

Dexamethasone 

ensamt eller 

som 

kombination 

som behandling 

mot IONV & 

PONV vid 

kejsarsnitt med 

reginal anestesi. 

Resultatet av 

behandlingen 

mot PONV vid 

kejsarsnitt 

under reginal 

anestesi visar att 

kombinerad 

behandling med 

dexamethasone 

och ondansetron 

var mest 

effektivt jmf 

med läkemedeln 

var för sig. 
 

Medel 
 

 

Kalava et al, 2013 
 

USA 

Efficacy of ginger on 

intraoperative and 

postoperative nausea 

and vomiting in 

elective cesarean 

section patients. 
 

 

 

European Journal of 

obstetrics & 

Gynecology and 

reproductive Biology 

Prospectiv RCT, 

dubbelblind 
Antal 273 
KG 123 
EG 116 
 

Powerberäkning: 

100 

 

Att utvärdera 

effekten av 

pulveriserad 

ingefära 

(Zindol) given 

po vid IONV & 

PONVvid 

elektivt 

kejsarsnitt 

under spinal 

epidural 

anestesi. 

Pulveriserad 

Ingefär 

minskade det 

inraoperativa 

illamåendet 

men hade ingen 

effekt på PONV 

efter kejsarsnitt 

under spinal 

epidural 

anestesi. 

Hög 
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Cardoso et al, 2013 

 

 

 

 

Brasilien 

Effect of 

dexamethasone on 

prevention of 

postoperative nausea, 

vomiting and pain after 

caesarean section: a 

randomised, placebo-

controlled, double-blind 

trial 

 

 

 

European Journal of 

Anaesthesiology 

RCT, dubbelblint 
Antal 70 kvinnor. 
KG 35 
EG 35. 

 

Powerberäkning:33 

Att undersöka 

om en dos av 

dexamethasone 

som ges direkt 

inför kirurgi 

förebygger 

illamående & 

kräkning hos 

patienter som 

genomgår 

kejsarsnitt 

under spinal 

anestesi, vid 

användadet av 

en låg dos 

morfin. 

Dexamtehasone 

minskar den 

kuliminativa 

frekvensen av 

illamående & 

kräkningar efter 

kejsarsnitt 

under spinal 

anestesi med 

morfin & 

minskar den 

första dagen 

postoperativt. 

Hög 

Koju, Gurung, 

Dongol, 2015 
 

 

Nepal 

Prophylactic 

administration of 

ondansetron in 

prevention of 

intrathecal morphine-

induced pruritus and 

post-operative nausea 

and vomiting in 

patients undergoing 

caesarean section. 

 

Bio medical Central 

anesthesiology 

Prospektiv, RCT, 

dubbelblind 
Antal: 50 
KG:25 
EG:25 
 

Powerberäkning:21 
 

Syftet med 

studien var att 

bedöma 

effekten av 

profylaktisk 

behandling med 

Ondansetron iv 

mot morfin-

inducerad klåda 

& PONV. 

Resultatet visar 

att risken att få 

PONV efter 

kejsarsnitt var 

mindre vid 

behandling med 

Ondansetron vs 

placebo. 

Hög 

Wu et al. 2007 

 

 

 

 

Taiwan 

Prevention of 

postoperative nausea 

and vomiting after 

intrathecal morphine 

for cesarean section: a 

randomized comparison 

of dexamethasone, 

droperidol, and a 

combination. 

 

International Journal of 

Obstetric Anesthesia 

Prospektiv, RCT, 

dubbelblind 

Antal: 120 

 

 

 

Powerberäkning:30 

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

dexamethasone 

8 mg och 

droperidol 1,25 

mg var för sig 

med 

kombinationen 

dexamethasone 

4 mg & 

droperidol 

0,625 mg som 

profylax mot 

PONV för 

kvinnor som 

genomgår 

elektivt 

kejsarsnitt med 

spinal 

anesthesia med 

0,5% 

bupivacaine. 

Resultatet 

visade att 

profylaktisk 

behandling med 

dexamethasone 

4 mg och 

droperidol 

0,625 mg hade 

en signifikant 

minskning av 

PONV de första 

6 h jämfört med 

placebogrupp 

och 

dexamethasone 

enskilt.  Även 

droperidol 1,25 

mg 

Hög 

 

Förkortningar i tabell: RCT- randomiserade kontrollerade studier, EG- experimentgrupp, KG-

kontrollgrupp, IONV-intra operative nausea and vomiting, PONV-postoperative nausea and vomiting, lm-

läkemedel, po-per os, 
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9.3 Bilaga C 
Exkluderad artikel 

Voigt et al., 2013 

 

 

Tyskland 

Prophylaxis of intra-

and postoperative 

nausea and vomiting in 

patient during cesarean 

section in spinal 

anesthesia 

 

 

 

 

 

 

Medical science 

monitor 

Randomiserat 

urval i 4 olika 

grupper. 
308 deltagare. 
Grupp 1 
- Inget profylax 
Grupp 2 
-Tropisteron & 

Metoclopramide 
Grupp 3   

Dimenhydrinate & 

Dexamethasone 
Grupp 4 
-Tropisetron 
 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

finna en effektiv 

behandling för 

att minska 

IONV & PONV 

hos kvinnor 

som genomgår 

kejsarsnitt med 

spinal 

bedövning. 

De lm som 

ingick i studien 

var alla 

effektiva och 

minskade 

IONV,Tropister

on & 

Metoclopramide 

var de lm som 

visa sig ha bäst 

effekt av de 

studerade lm. 

Hög 

 

Studien har 

valts bort pga. 

Att lm 

Tropisteron är 

avregistrerat i 

Sverige sedan 

2016 
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9.4 Bilaga D 

 

 

Checklista för kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade kontrollerade studier)* 

A. Syftet med studien? 

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

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

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja ∙ Nej ∙ 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja ∙ Nej ∙ 

B. Undersökningsgruppen Vilka är inklusionskriterierna? 

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

Vilka är exklusionskriterierna? 

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

Är undersökningsgruppen representativ? Ja ∙ Nej ∙ 

Var genomfördes undersökningen? 

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

När genomfördes undersökningen? 

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

Är powerberäkning gjord? Ja ∙ Nej ∙ 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

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

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? EG =   

KG = 

Var gruppstorleken adekvat? Ja ∙ Nej ∙ 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for 

Evidensbased Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and 

Health visiting, University of Manchester, 1998. 

C. Interventionen Mål med interventionen? 

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

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

Vad innehöll interventionen? 

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

Vem genomförde interventionen? 

.................................................................. 
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Hur ofta gavs interventionen? 

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

Hur behandlades kontrollgruppen? 

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

D. Mätmetoder Vilka mätmetoder användes? 

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

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

Var reliabiliteten beräknad? Ja ∙ Nej ∙ 

Var validiteten diskuterad? Ja ∙ Nej ∙ 

E. Analys Var demografiska data liknande i EG och KG? Ja ∙ Nej ∙ Om nej, vilka 

skillnader fanns? 

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

Hur stort var bortfallet? 

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

Kan bortfallet accepteras? 

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

Var den statistiska analysen lämplig? Ja ∙ Nej ∙ Om nej, varför inte? 

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

Vilka var huvudresultaten? 

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

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

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja ∙ Nej ∙ Om ja, vilka variabler? 

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

Vilka slutsatser drar författaren? 

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

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

Instämmer du? Ja ∙ Nej ∙ 

F. Värdering Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja ∙ Nej ∙ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja ∙ Nej ∙ 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja ∙ Nej ∙ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja ∙ Nej ∙ 

Motivera varför eller varför inte! 

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