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Abstrakt 

Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en av de vanligaste 

postoperativa komplikationerna. PONV orsakar dagligen ett obehag och lidande för patienter. 

Som komplement till farmakologisk behandling så beskrivs akupressur som en metod som 

minskar incidensen av PONV. Syfte: Syftet var att beskriva effekten av akupressur för att 

förebygga PONV hos patienter som genomgått kirurgi under generell anestesi. Metod: 

Studien genomfördes som en litteratursökning med systematisk sökning där 12 randomiserade 

kontrollerade studier ligger till grund för resultatet. Resultat: Effekten av akupressur för att 

förebygga PONV visar på att akupressur med elektriskt stimuli hade positiv effekt på tidig 

PONV. Den positiva effekten kunde kvarstå så länge som upp till ett dygn. Akupressur med 

elastiskt handledsband visar inte på signifikanta resultat. Akupressur medförde tydligare 

effekt hos patienter som löper hög risk att utveckla PONV, än hos de som lider låg risk att 

utveckla PONV. Slutsats: Det finns olika tekniker att applicera akupressur. Genom att 

identifiera rätt behandling till rätt patientkategori kan elektriskt stimuli över P6-akupunkten ha 

klinisk effekt hos patienter som löper hög risk för PONV.  

Nyckelord: akupressur, akupunktur-punkter, PONV, postoperativt illamående och kräkningar  

 

Abstract 

Background: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is one of the most common 

postoperative complications. Every day PONV causes patients discomfort and suffering. As a 

complement to pharmacological treatment acupressure is described as a method decreasing 

the incidence of PONV. Aim: The aim was to describe the effect of acupressure in preventing 

PONV in patients undergoing general anesthesia for surgery. Method: The study was 

conducted as a literature study with a systematic search. The result is based on 12 randomized 

controlled trials. Result: The effect of acupressure in preventing PONV shows that electrical 

acupressure has a positive effect on early PONV when treated with electrical stimuli above 

the P6 acupoint. The positive effect can last as long as up to 24 hours. Acupressure with 

elastic wrist strap with pressure above the P6 acupoint does not show a significant result. 

Acupressure shows a clearer effect in patients who are at high risk of developing PONV, than 

in those who suffer from low risk of developing PONV. Conclusion: There are various 

techniques to apply acupressure. By identifying the right treatment for the right patient 

category, electrical stimuli above the P6 acupoint can have clinical efficacy in patients at high 

risk for PONV. 

Keywords: acupressure, acupuncture points, PONV, postoperative nausea and vomiting   
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1 Bakgrund 
 

1.1 PONV 
I Sverige utförs årligen ca 600 000 operationer (SPOR, 2018). Ca 30% av alla patienter som 

genomgår kirurgi med generell anestesi drabbas postoperativt av illamående och/eller 

kräkningar (PONV). PONV är beskrivet som en av de vanligaste komplikationerna i den 

postoperativa omvårdnaden och påverkar patienten med obehag och lidande (Gan m.fl., 2014; 

Rüsch, Eberhart, Wallenborn, & Kranke, 2010). Patienter skattar ofta upplevelse av 

illamående och kräkningar som värre än postoperativ smärta. Illamåendekänslan ger 

fysiologiska symtom som hjärtklappning, ökad salivproduktion och kallsvettningar. Den 

beskrivs av patienter som värre och mer förlamande än upplevelsen av att kräkas (Kenward 

m.fl., 2015). Närvaro av illamående kan också påverka patientens psykologiska återhämtning. 

Det finns ett samband mellan illamående och kräkningar kopplat till bland annat postoperativ 

smärta, fatigue och aptitförändringar (Eriksson, Årestedt, Broström, & Wikström, 2019). 

Preventiva medicinska åtgärder kan minska lidandet och öka välbefinnande hos de patienter 

som lider risk att drabbas (Lee m.fl., 2015). 

 

PONV fördröjer ofta utskrivning från den postoperativa uppvakningsavdelningen. Sekundära 

komplikationer av PONV är sällsynta, men finns beskrivna som risk för aspiration, 

suturruptur, dehydrering och elektrolytrubbningar (Ho & Chiu, 2005; Rüsch m.fl., 2010; 

Wiesmann m.fl., 2015). Det finns en negativ ekonomisk aspekt på PONV, då ett förlängt 

vårdförlopp ger en högre kostnad (Gan m.fl., 2014; Wiesmann m.fl., 2015). 

 

1.1.1 Riskfaktorer för PONV 
PONV är orsakad av externa faktorer, vilken kirurgi som utförs och läkemedel som är 

administrerade i samband med anestesi. Vissa patienter är predisponerade för att drabbas av 

PONV. Forskning visar på att kvinnor löper en ökad risk jämfört med män. Faktorer som 

ålder 3-50 år, icke rökare, känd åksjuka och tidigare besvär av PONV medför en förhöjd risk 

(Champion m.fl., 2018; Chatterjee, Rudra, & Sengupta, 2011; Rüsch m.fl., 2010). Även vissa 

sjukdomstillstånd predisponerar, t.ex. hormonella och metabola rubbningar. Patienter under 

behandling med cytostatika och strålbehandling lider också ökad risk att drabbas (Ho & Chiu, 

2005).  

 

Kirurgiska ingrepps karaktär medför varierande risk för att PONV ska utvecklas. 

Gynekologisk kirurgi, kolecystektomi, bröstkirurgi och laparoskopisk kirurgi är alla 

associerade med hög frekvens av PONV (Chatterjee m.fl., 2011; Ho & Chiu, 2005; Wiesmann 

m.fl., 2015). Anestesiologiska val av läkemedel och smärtlindrande strategier är också viktiga 

faktorer som är avgörande för att minska prevalensen av PONV. Generell anestesi, opioder 

och lustgas är kända riskfaktorer (Chatterjee m.fl., 2011; Gan m.fl., 2014). Opioider i sig 

behöver inte utgöra en enskild riskfaktor, men i kombination med andra riskfaktorer blir 

opioiden av signifikant betydelse (Champion m.fl., 2018). PONV orsakad av opioider kvarstår 

många gånger under hela den postoperativa behandlingsperioden och den ökade risken är 

dosberoende (Gan m.fl., 2014). Studier visar att total intravenös anestesi reducerar förekomst 

av PONV i jämförelse med gasanestesi (Çaparlar m.fl., 2017; Elbakry, Sultan, & Ibrahim, 

2018). Långa operationer innebär att patienter utsätts för en längre duration av anestesi med 

potentiellt illamåendeframkallande läkemedel. Det ger en ökad PONV-risk (Gan m.fl., 2014; 

Ho & Chiu, 2005). 
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Smärttillstånd postoperativt ger en ökad förekomst av PONV. Tillståndet kan vara 

kvardröjande flera dagar postoperativt om smärttillståndet kvarstår (Odom-Forren m.fl., 

2015). Vidare kan PONV debutera eller uppträda igen efter utskrivning från den postoperativa 

avdelningen, där behandlingsmöjligheterna inte är lika stora (Lee, Kim, Kang, Kim, & Lee, 

2015).  

 

1.1.2 Riskbedömning för PONV 

Att PONV utvecklas är således inte styrt av enbart en riskfaktor, utan genesen är 

multifaktoriell. Riskfaktorer och riskmoment bör elimineras, men det är inte alltid möjligt. 

PONV måste därför behandlas profylaktiskt och när den uppträder, behandlas kombinerat 

eller multimodalt. Preventiva åtgärder är mer effektiva än att behandla efter uppkomst (Gan 

m.fl., 2014; Ho & Chiu, 2005; Rüsch m.fl., 2010). Frånvaro av profylax medför signifikant 

ökad risk av PONV bland riskpatienter (Champion m.fl., 2018).  

 

Det finns flera validerade riskbedömningsverktyg, där patienter klassificeras in i en risk-grupp 

utifrån identifierade riskfaktorer. Ett av de mest använda riskbedömningsverktygen är Apfel-

skalan, en numerisk-skala baserad på potentiella risker. Fyra faktorer vägs in (kvinnligt kön, 

åksjuka/tidigare PONV, icke-rökare samt postoperativa opioider). Patienter bedöms löpa liten 

(0-1), måttlig (2) eller hög (3-4) risk för PONV (Becker, 2010; Gan m.fl., 2014)  

 

1.2 Interventioner 
1.2.1 Farmakologiska interventioner vid PONV 
Den farmakologiska behandlingen vid PONV styrs utifrån vilken riskgrupp patienten tillhör. 

Profylaktisk antiemetika och anestesimetod väljs aktivt, då behandlingsstrategier med 

läkemedel har varierande biverkningsprofiler som inte är gynnsamma för patienten. Dessa är 

många gånger dosberoende och alla läkemedlen är inte lämpliga för alla patientgrupper.  

Läkemedel innebär en kostnad av varierande prislapp. Därför mäts även kostnad mot 

förväntad effekt (Charton m.fl., 2018; Gan m.fl., 2014; Ho & Chiu, 2005; Wiesmann m.fl., 

2015).  

 

Många PONV-läkemedel med varierade farmakologiska egenskaper finns studerade och 

rekommenderade som profylax och behandling. De ska administreras i olika skeden i det 

perioperativa förloppet för bästa effekt. Vid påvisad PONV bidrar kombinationer av antalet 

antiemetika till att reducera incidensen. (Apfel m.fl., 2004; Gan m.fl., 2014).  

 

 

1.2.2 Icke-farmakologiska interventioner 
PONV är väl studerat och farmakologiska behandlingsstrategier finns, men ändå drabbas 

patienter dagligen. (Gan m.fl., 2014). Icke-farmakologiska interventioner har växt fram som 

ett komplement i behandling av PONV och är åtgärder som rekommenderas i riktlinjer (Gan 

m.fl., 2014). Akupressur, akupunktur, aromaterapi, musik och interventioner med information 

och förberedelse som reducerar oro finns beskrivna som prevention och behandling av PONV 

(Gan m.fl., 2014).  

 

Icke-farmakologiska metoder beskrivs som non-invasiva, billiga, enkla och med låg risk för 

biverkningar, jämfört med farmakologisk behandling som är finansiellt kostsam och där 

biverkningsprofilen ofta är ett problem (Abraham, 2008; Lee m.fl., 2015). Trots att vissa 

interventioner har evidens för reduktion av PONV så är de många gånger inte implementerade 

i klinisk verksamhet (Gan m.fl., 2014; Lee m.fl., 2015). Hinder för implementering kan vara 

låg kvalitet av metod i genomförda studier eller icke optimal timing av interventionen, det vill 
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säga, när interventionen ska starta och sluta. Dessutom har inte effekten av icke-

farmakologiska interventioner samma snabba anslagstider som antiemetika. I riktlinjer saknas 

det även fastslagna rekommenderade behandlingstider. Olika studier resulterar i motstridiga 

slutsatser vilket kan bidra till problematiken med implementering (Gan m.fl., 2014; Lee m.fl., 

2015).  

 

1.3 Akupressur 
Akupressur, som är en av de beskriva icke-farmakologiska interventionerna, har en lång 

tradition med flera tusen års histora inom den kinesiska medicinen. Metoden studeras och 

används även inom västerländsk medicin. Akupressur kan initieras i olika skeden av den 

perioperativa processen och genom aktuell vetenskap kan anestesisjuksköterskan med billiga, 

enkla metoder bidra i den multimodala behandlingen av PONV och på så vis bidra till att 

reducera patientens lidande av PONV (Abraham 2008; Gan m.fl, 2014; Lee, Chan och Fan, 

2015). 

 

1.3.1 Historia 
Trots den långa traditionen är först det senaste århundradet som den vetenskapliga medicinen 

har börjat studera akupressur som behandlingsmetod, och då med fokus på lindrande symtom 

av illamående, smärta, oro mm. Förhållningssättet till metoden och dess 

verkningsmekanismer skiljer den moderna vetenskapen och den traditionellt kinesiska 

medicinen åt. Den traditionella kinesiska medicinen beskriver hur akupressur påverkar 

energiflöden som blivit negativa i kroppen i samband med kirurgi och på så vis reducerar 

PONV. Inom vetenskaplig medicinen är verkningsmekanismen inte fullt känd (Lee m.fl., 

2015), men akupressur tros påverka nervsignaler i vagala och parasympatiska systemet, 

genom frisättning av endorfiner och serotonin. Akupressur tros även inhibera inflammatorisk 

respons i GI-kanalen genom hormonpåverkan och på så vis påverka tarmmotiliteten 

(Abraham, 2008; Liu, Tang, Gong, & Chan, 2017).  

 

1.3.2 Behandling 
Akupunkten Pericardium 6, är en av de vanligaste akupunkterna för akupressur med 

antiemetisk effekt. Den benämns ofta som PC6- alternativt P6-akupunkten. PC6/P6-

akupunkten lokaliseras på de övre extremiteterna, på palmarsidan (insidan) av handleden, ca 

4cm alternativt 3 fingrars bredd ovanför handloven, mellan senorna palmaris longus och 

flexor carpi radialis (Yang, 1993; Abraham, 2008). 

 

Akupressur är till skillnad från akupunktur en non-invasiv metod och det finns olika val av 

tekniker, exempelvis elastiskt band över handleden med stimuli över PC6-acupunkten, 

elektro-akupunktur och TENS (Abraham, 2008; Lee m.fl., 2015).  Så sent som 2015 

sammanställde Cochrane en review om akupressur PC6-punkten på handleden i prevention av 

PONV. Lee m.fl. (2015) visar i Cochrane-reviewen att akupressur v.s. placebo har en 

signifikant effekt på reduktion av PONV, både för illamående och kräkning. Det styrks av 

Gan m.fl (2014).  

 

1.4 Anestesisjuksköterskan - Evidensbaserad vård och omvårdnad 
Anestesisjuksköterskan i den pre-, per- och postoperativa vårdkontexten är tillsammans med 

operationssjuksköterskan, kirurgen och anestesiologen m.fl. en av flera professioner i ett 

tvärprofessionellt team. Anestesisjuksköterskan har sin kompetens inom både 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap och kan genom både farmakologiska och 

icke-farmakologiska interventioner förebygga uppkomst av postoperativa komplikationer 
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(SBU, 2017; Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & Svenska sjuksköterskeförening, 

2012). 

 

Den anestesiologiska omvårdnaden innefattar bland annat bedömning, prioritering och 

uppföljning av given behandling (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Den innefattar preventivt arbete för att förebygga 

komplikationer av olika slag, samt planera för postoperativ vård. Det preventiva uppdraget 

stryks i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ”Hälso- och sjukvården ska arbeta för 

att förebygga ohälsa” (2c §). Hänsyn måste också tas till behandlingens specifika 

förutsättningar och alltid utgå från den enskilde patientens resurser och behov för att ge vård 

av god kvalitet. Individuella behov måste tas i beaktande. Utifrån patientens situation och dess 

unika karaktär ska respekt för integritet och värdighet visas (Värdegrund för omvårdnad, 

2016; International Council of Nurses, 2014).  

 

Nilsson och Jaensson (2016) identifierar den anestesiologiska omvårdnaden utifrån tre 

utmärkande egenskaper; bevara kontakten med patienten, vaka över patienten och vara steget 

före. I vårdrelationen mellan anestesisjuksköterskan och patienten skapas förutsättningar för 

att med respekt och trygghet möta patienten, främja hälsa och välbefinnande, förebygga 

ohälsa och lindra lidande. Det sker genom att respektera patientens integritet och värdighet, 

stödja patienten emotionella och fysiska behov, vitala funktioner, förebygga skada och 

lidande och genom hela anestesin ge patienten ett säkert förlopp. Det ska alltid ske 

personcentrerat och med patienten aktiv i sin omvårdnad och behandling. Evidensbaserad 

omvårdnad kan ges då anestesisjuksköterskan utgår från patientens önskemål och kunskap 

tillsammans med den aktuella vetenskapliga evidens som finns och anestesisjuksköterskans 

egna kunskaper genom t.ex. beprövad erfarenhet. Patienten har då ett självbestämmande och 

får vara med och välja den vård som är mest gynnsam och gör minst skada (Värdegrund för 

omvårdnad, 2016; Nilsson och Jaensson, 2016). 

 

2 Problemformulering 
 

PONV är fortfarande en av de vanligast förekommande komplikationerna i modern 

perioperativ vård, med fördröjd återhämtning och utskrivning efter anestesi och kirurgi. 

Patienter drabbas av ett obehag och lidande som påverkar upplevelsen av hälsa.  

 

För att komplettera de farmakologiska terapierna som finns och bidra till att minska risken för 

ogynnsamma effekter har icke-farmakologiska metoder, däribland akupressur, utvecklats och 

studerats i PONV-kontexten. Anestesisjuksköterskan har en viktig roll i att verka 

förebyggande och arbeta evidensbaserat i sin kompetens. Denna litteraturstudie med 

systematisk sökning kom att belysa akupressur som en icke-farmakologisk intervention mot 

PONV. Detta för att ge en bättre insikt och öka förståelsen för akupressurens betydelse i den 

multimodala behandlingen av PONV, samt för att optimera patientens situation. 

 

3 Syfte 
 

Syftet är att beskriva effekten av akupressur för att förebygga PONV hos patienter som 

genomgått kirurgi under generell anestesi. 
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4 Metod 
 

4.1 Design 
Studien kom att genomföras som en litteraturstudie med systematisk sökning över aktuell 

forskning inom ett specifikt ämnesområde (Bettany-Salitkov & McSherry, 2016). Kvantitativa 

studier låg till grund för resultatet och randomiserade kontrollerade studier (RCT) kom att 

väljas för att säkerställa studier av hög kvalitet (Polit & Beck, 2017). För att strukturera 

arbetsgången, användes systematiska datainsamlingsmetoder och formella protokoll.  

Forskningsresultatet sammanställdes noggrant, i logisk ordning enligt förbestämd struktur 

(Bettany-Salitkov & McSherry, 2016).  

 

4.2 Urval 
PICO-modellen (Population/Problem, Intervention/Index test, Compare/Jämförelse, 

Outcome/Utfallsmått) användes för att definiera urvalet och främja sökning efter litteratur 

med vetenskap aktuell för studien (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Se Tabell 1 för 

PICO-utfall. 

 

Tabell 1.    

POPULATION INTERVENTION COMPARE OUTCOME 

Patienter med PONV Akupressur Akupressur/Placebo 

/Kontroll  

Högsta möjliga 

effekt för reduktion 

av PONV. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier definierades innan påbörjad sökning för att rätt 

vetenskaplig litteratur skulle ringas in i sökningarna och att forskning som var irrelevant 

automatiskt exkluderades. Inklusions- och exklusionskriterierna i denna studie redovisas i 

tabell 2. 

 

Tabell 2.  

INKLUSIONSKRITERIER EXKLUSIONSKRITERIER 

Vuxna patienter 

Anestesiform: generell anestesi 

Patienter som genomgått kirurgi 

Risk för PONV postoperativt 

Akupressur 

Publicerade from år 2009 

Språk: Engelska 

RCT 

Peer reviewed 

Barn och djur 

Enbart farmakologiska interventioner 

Patienter som endast haft regional anestesi 

Publicerade före 2009 

 

 

4.3 Datainsamling 
Litteratursökningarna genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Litterature). Sökningarna gjordes mellan augusti 2019 och oktober 

2019. Initialt gjordes en bred testssökning för att utröna om forskning relevant för det 

studerande ämnet fanns att hitta. Med hjälp av PICO som strukturerad modell så 

identifierades sökord utifrån studiens syfte. (Se sökord i tabell 3). Dessa översattes till 

engelska. Index-ord med hjälp av svenska MESH och CINAHLs ”subject terms” 
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identifierades. Fritext-ord inkluderades också. I testsökningen identifierades även specifika 

termer relaterade till akupressur som kom att bli aktuella sökord, acupressure, acupuncture 

points, P6 acupressure, electric stimulation therapy och Sea-Band. Indextermerna var liknande 

i sökning i båda PubMed och CINAHL (Polit & Beck, 2017).  

 

Tabell 3. 

Sökord (inklusive Mesh-term och ”Sucject headings”) 

PONV 

Postoperative nausea and vomiting 

Postoperative care 

Acupressure 

Acupuncture Points 

P6 acupressure  

Electric Stimulation Therapy  

Sea-Band 

 

För att få så bred och utvidgad sökning som möjligt användes Boolesk logik. Sökord 

kombinerades med OR för att skapa större block och på så vis försäkra sig om att inga 

relevanta studier uteslöts. Orden som kombinerades var synonymer eller inom samma 

ämnesområde. Artiklarna som söktes innehöll således något av sökorden. Därefter 

kombinerades de olika sökblocken med AND för att avgränsa sökningarna (SBU, 2017). 

Resultatsökningen inkluderade 98 artiklar. Sökningarna som ligger till grund för resultatet 

utfördes i databaserna 191023. (Sökresultat redovisas i Bilaga 1). 

 

För att erhålla studier med en hög evidensgrad söktes enbart kontrollerade randomiserade 

studier (RCT) till resultatet. I CINAHL valdes artiklar som var peer-reviewed. Samma 

inklusionskriterie gick inte att erhålla i PubMed. Därför granskades de vetenskapliga 

artiklarna från PubMed manuellt i databasen Ulrichsweb. Frågeställningen var om de 

tidsskrifter som artiklarna var publicerade i var peer-reviewed och således kvalitetsgranskade 

innan publikation. Alla inhämtade vetenskapliga artiklar från PubMed var peer-reviewed. 

Övriga begränsningar som gjordes i urvalet var engelska som språk, publicering from 2009 

och vuxna patienter.  
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Figur 1 

Antal sökta artiklar. Samtliga inkluderade 

för granskning av titel och abstract 

 

CINAHL + PubMed 

Totalt antal: 98 

Exkluderade artiklar efter titelgranskning 

Totalt antal: 53 

Antal artiklar inkluderade för granskning 

av relevans  

 

Totalt antal: 20 

Antal artiklar inkluderade för 

kvalitetssökning 

 

Totalt antal: 19 

Antal artiklar inkluderade i studien 

 

Totalt antal: 12 
 

Hög kvalitet: 4st 

Medelhög kvalitet: 8st 

 

Exkluderade artiklar eftergranskning av abstract 

Totalt antal: 8 

Exkluderade artiklar efter granskning av relevans 

Totalt antal: 1 

 

Exkluderade artiklar efter kvalitetsgranskning 

 

Totalt antal: 7 

Exkluderade artiklar p.g.a. dubbletter  

Totalt antal: 10 

 

Exkluderade artiklar p.g.a. att det inte fanns 

tillgängliga i fulltext 

Totalt antal: 7 
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4.4 Datanalys 
Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) metodbearbetning applicerades i denna studie. 

Bearbetningen genomfördes i tre stadier med redogörelse av urvalsprocessen, redogörelse för 

hur processen av kvalitetsbedömning av studierna genomförts, samt redogörelse för processen 

av dataextraktion till resultatet. 

  

4.4.1 Urvalsprocessen  
Resultatsökningens utfall var 98 artiklar. Artiklarna granskades initialt utifrån titel. Studiens 

syfte var i fokus i granskningen. Efter att samtliga titlar på artiklarna lästs igenom 

exkluderades 53st artiklar som inte berörde aktuellt studieområde, alternativt var 

studieprotokoll. Därefter granskades de återstående artiklarna, 45st, utifrån titel och abstract. 

De artiklar där titel och abstract inte svarade till studiens syfte exkluderades, 8st. Det 

medförde att 37st artiklar gick vidare till att granskas djupare för relevans. 

 

Innan artiklarna lästes igenom i fulltext, exkluderades 10st dubbletter, samt 7st artiklar som ej 

fanns tillgängliga i fulltext. Det resulterade i 20 artiklar som kom att läsas i sin helhet. De 20 

artiklarna granskades med SBUs granskningsmall för relevansbedömning (SBU, 2017). 

Artiklar som inte svarade mot studiens syfte exkluderades. Totalt en artikel exkluderades efter 

granskning av relevans. Artikeln som exkluderades som ej relevant samt de sju artiklar som ej 

fanns tillgängliga i fulltext finns redovisade i bilaga 2. 19 artiklar inkluderades till 

kvalitetsgraskning.  
 

4.4.2 Kvalitetsgranskning  
För att utesluta att systematiska fel (bias) låg till grund för studiernas resultat lästes de 19 

inkluderade artiklarna igenom på nytt. En artikel behandlades i taget, lästes igenom och 

bearbetades med SBU:s (2017) mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. Genom 

kvalitetsgranskningsmallen identifierades risker för snedvridet resultat, risk för selektionsbias 

och graden av blindning. Granskningen fokuserade på hur randomiseringsprocessen var 

beskriven, hur urvalet av försökspersoner, indelning i grupper, inklusions- respektive 

exklusionskriterier, skillnad mellan grupperna var beskriva och motiverade. Kriterierna låg till 

grund för att kunna avgöra om det fanns risk för snedvridning av resultatet och att 

selektionsbias existerade. Graden av blindning var en viktig komponent i granskning av 

behandlingsbias. Detta för att förväntningar och förförståelsen bland utövare, deltagare och de 

som redovisar resultatet inte ska bidra till att snedvrida resultatet. Beskrivning av likheter 

och/eller skillnader i gruppernas behandling utanför interventionen granskades också. 

Resultaten i studierna bedömdes huruvida rätt ämne var studerat, hur stort effektmått 

interventionen väntades ge, om det var tillämpbart för patienterna och om det hade klinisk 

relevans. Den statistiska hanteringen av och analys av eventuellt bortfall granskades också då 

den kan påverka kvaliteten på studien (SBU, 2017).   

 

Sju artiklar exkluderades för bristande kvalitet på grund av randomiseringsmetod och brister i 

etiska överväganden. Även artiklar som var genomförbarhetsstudier kom att exkluderas, då de 

inkluderade en mycket liten population i sin studie, vilket resulterade i låg eller ingen power i 

resultatet. (Var god se bilaga 2). 

 

De kvalitetsgranskade artiklarna av medelhög samt hög kvalitet inkluderades i resultatet. Fyra 

artiklar bedömdes ha hög kvalitet och åtta bedömdes ha mellanhög kvalitet. Det resulterade i 

att 12 artiklar inkluderades i resultatet (Var god se bilaga 3). 
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4.4.3 Redogörelse för processen av dataextraktion till resultat/matris 
Efter granskning av relevans och kvalitetsnivå kvarstod 12 artiklar till resultatdelen. (Se figur 

1.) Alla artiklarna var kvantitativa (RCT) och beskrev akupressur som en intervention för att 

förebygga PONV. Artiklarna kom att sammanställas i en matris där titel, syfte, intervention, 

resultat samt kvalitetsnivå redovisades (Var god se bilaga 4). Syftet med matrisen var att 

extrahera rätt data, från respektive artikel, data som bidrog till att svara på studiens syfte 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Då texten i artiklarna var skriven på engelska, så 

översattes texten noggrant för att minska risken för språkförbistringar och med försök att inte 

förlora innebörden av texten. Extrahering av data till kom att ligga till grund för vidare analys 

av artiklarna.  

 

4.4.4 Analys 
Det presenterade resultatet bygger på data från matrisen (bilaga 4) samt data direkt från 

artiklarna.  Tabeller upprättades och de sammanfördes och jämfördes. På så vis skapades en 

tydligare och mer lättåskådlig bild av materialet.  Det sammanvägda resultatet analyserades 

och syntetiserades och sammanfattades. För att göra resultatet så tydligt som möjligt 

upprättades en ny tabell.  Det slutgiltiga resultatet redovisas både i löpande text och i en 

tabell.  

 

4.5 Evidensgradering 
En evidensgradering utfördes i enlighet med SBU:s evidensgradering enligt GRADE (SBU, 

2017). I evidensgraderingen gjordes en bedömning av hur starkt och hållbart det 

vetenskapliga underlaget var, utifrån kriterierna för mycket låg (+) till hög (++++) nivå. 

Evidensgraderingen kom att göras i två steg med en fördjupning, då tydliga variationer i 

resultat framkom mellan akupressur med elektriskt stimuli och akupressur med elastiskt band. 

 

Initialt gjordes en bedömning av hela resultatet med en separerad bedömning över varje studie 

(var god se bilaga 5). Samtliga artiklar är RCT:er vilket är studier av högsta bevisvärde 

(++++) enligt SBU och därmed ger hög evidensstyrka. Dock är RCT:erna av både hög- och 

medelhög kvalitet, där de av medelhög kvalitet leder till en nedjustering av evidensstyrkan. 

Enligt SBU (2017) påverkar studiernas olika kvalitetsfaktorer huruvida evidensstyrkan 

behöver nedjusteras eller ej. En bedömning av faktorer som studiekvalitet, överförbarhet, 

oprecisa data och risk för publikationsbias gjordes (se bilaga 5). I den samlade 

evidensbedömningen gjordes även en bedömning av sammanstämmighet i det samlade 

resultatet. Det samlade resultatet visade på en bristande samstämmighet, därmed 

nedgraderades studiens evidensgrad. Dock bedöms studierna vara representerbara och 

överförbara genom spridningen över många olika länder. Studierna är utförda av olika 

forskare i olika sammanhang och med låg risk för metodbrister. Dessa bedömningar kom att 

ligga till grund för en samlad slutsats om evidensgrad. 

 

Vidare kom evidensgraderingen att göras i ett ytterligare steg med en fördjupning då studierna 

separerats utifrån hur akupressuren ges; med elektriskt stimuli alternativt med elastiskt 

akupressurband med kula/kapsyl. Med detta som bakgrund gjordes två nya separata 

evidensgraderingar med samma kriterier i bedömningen. Samstämmighet, studiekvalitet, 

överförbarhet och risk för publikationsbias vägdes in i bedömningen. 

 

4.6 Etik 
Författaren har granskat samtliga artiklar utifrån etiska perspektiv, där etiska principer syftat 

till att ”skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning” 
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(SFS 2003:460).  Patientperspektivet och patienten som individ har satts som det primära med 

fokus på att patientens behov och nyttan av forskningen sätts framför intressen hos forskare 

och samhälle. SBU:s metodbok (2017) med etiska aspekter var vägledande under arbetets 

gång, även etikprövningslagen (2003:460) och Helsingforskonventionen (2018). Författaren 

har valt att endast inkludera artiklar där etiska kommittéer har godkänt studierna och där 

informerat skriftligt samtycke har inhämtats från samtliga deltagare.  

 

5 Resultat 
 

I sju av åtta studier där laparoskopi var den kirurgiska tekniken visade effekten av akupressur 

på ett signifikant resultat i reduktion av PONV jämfört med placebo- och kontrollgrupperna.  

 

I interventionsgrupper som erhållit behandling med elektriskt stimuli visar resultatet att 

akupressur hade positiv effekt på tidig PONV (Carr m.fl., 2015; Ertas m.fl., 2015; Frey m.fl., 

2009). Den positiva effekten kan kvarstå så länge som till upp till ett dygn (Ertas m.fl., 2015; 

Oh & Kim, 2017; Yang m.fl., 2015; Yao m.fl., 2015).  

 

Emellertid visade akupressurbehandling med elastiskt handledsband med SeaBand eller kula, 

inte på signifikanta resultat, även om det kan bidra till en viss reduktion av PONV (Majholm 

& Møller, 2011; Nilsson m.fl., 2015; Yilmaz Sahin m.fl., 2018). Effekten av akupressur med 

elastiskt handledsband visade således ingen positiv effekt för att förebygga PONV, även om 

en studie med elastiskt handledsband i kombination med antiemetika visade att akupressur 

bidrog till minskad incidens av kräkningar 0-72 timmar postoperativt (White m.fl, 2012). 

 

Minskad incidens av kräkning (White m.fl., 2012; Yeoh m.fl., 2016) samt lägre 

allvarlighetsgrad av PONV (Ertas m.fl., 2015; Oh & Kim, 2017) är några av de positiva 

effekterna som akupressur bidrar till.  

 

Vid elektrisk akupressur har patienter med hög risk för PONV, dvs. patienter med 3-4 

riskfaktorer, tydligare effekt och bättre hjälp av interventionen i jämförelse med patienter som 

löper låg risk att drabbas av PONV (1-2 riskfaktorer) (Ertas m.fl., 2015; Frey m.fl., 2009; 

Yeoh m.fl., 2016). Effekten av akupressur medför således bättre effekt för att förebygga 

PONV hos riskpatienter än hos patienter som lider låg risk i att utveckla PONV, då 

reduktionen av PONV är mer distinkt i den första patientkategorin. 

 

Tabell 6.1. 
Tabell 6.1. visar de olika studiernas resultat samt ingrepp och utförande av akupressur. 
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Carr, K. L., Johnson, F. E., 

Kenaan, C. A., & Welton, J. 

M. (2015). USA. 

Perifer 

nervstimulator 

M  X  Laparoskopisk 

kolecystektomi. 

+ tidig PONV 

(P < 0.05) 
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Ertas, G., Bengi Sener, E., 

Kaya, C., Ozkan, F., Ustun, 

Y. B., & Koksal, E. (2015). 

Turkiet. 

ReliefBand H X X X Gynekologisk 

laparaskopi 

+ hos patienter med hög riskprofil var 

reduktion av allvarlighetsgraden av 

PONV lägre i tidigt skede 15 min postop 
samt 6-12h postop, (P < 0.05). VRS var 

lägre 60-120 min postop (P < .05). 

 
- Vid låg riskprofil – ingen skillnad 

 

Frey, U. H., Funk, M., 

Löhlein, C., & Peters, J. 

(2009). Tyskland. 

ReliefBand M X 

- 

X 

X 

X 

X 

Laparoskopisk 

kolecystektomi. 

+ lägre incidens av tidig PONV, (P = 
0.031). 

+ mest effektiv hos de med 3-4 

riskfaktorer, (P = 0.048) 

Majholm, B., & Møller, A. 

M. (2011). Danmark 

Vital-Band M X X X Mastektomi eller 

bröstbevarande 

kirurgi 

- 

Nilsson, I., Karlsson, A., 

Lindgren, L., Bergenheim, 

T., Koskinen, L.-O., & 

Nilsson, U. (2015). Sverige 

Sea-Band H   X Kraniotomi - 

Oh, H., & Kim, B. H. 

(2017). Sydkorea. 

Sea-Band & 

ReliefBand 

M X X X Gynekologisk 

kirurgi – öppen 

kirurgi 

+ Allvarlighetsgraden av PONV var 
signifikant lägre 2-24h i reliefband-

gruppen jämfört med placebogruppen, 

(P < 0.05). 

Wang, H., Xie, Y., Zhang, 

Q., Xu, N., Zhong, H., 

Dong, H., Liu, L., Jiang, T., 

Wang, Q., & Xiong, L. 

(2014). Kina. 

TEAS M X   Sinusotomi - 

White, P. F., Zhao, M., 

Tang, J., Wender, R. H., 

Yumul, R., Sloninsky, A. 

V., Naruse, R., Kariger, 

R., & Cunneen, S. (2012). 

USA 

Pressure Right 

Strip 

H X X X Laparoskopi + reduktion postoperativ kräkning 0-24h 

postop, samt 0-72h postop, (P = 0.04 
respektive P = 0.03).  

Yang, X.-Y., Xiao, J., Chen, 

Y.-H., Wang, Z.-T., Wang, 

H.-L., He, D.-H., & Zhang, 

J. (2015). Kina. 

TEAS + 

läkemedel 

H X X X Laparoskopisk 

gynekologisk kirurgi 

+ Lägre incidens av PONV 0-24h, (P = 

0.021). 

+Jämförbart TEAS och 
läkemedelsgrupp 

Yao, Y., Zhao, Q., Gong, 

C., Wu, Y., Chen, Y., Qiu, 

L., Wu, X., & Chen, Y. 

(2015). Kina. 

TEAS M X   Gynekologisk 

laparoskopi 

+ Lägre incidens av PONV 0-24h, 

(Illamående P = 0.041, kräkning P = 

0.004). 

Yeoh, A. H., Tang, S. S. P., 

Manap, N. A., Mat, W. R. 

W., Said, S., Hassan, M. R. 

C., & Rahman, R. A. 

(2016). Turkiet. 

Reletex M   X Laparoskopi + lägre incidens av PONV under 24h, (P 
= 0.024) (dock föreligger skillnad i 

operationstid mellan de två grupperna, 

vilket kan påverka resultatet postitivt) 
+signifikant skillnad för fler kräkningar 

i placebogruppen, hos patienter med 3 

riskfaktorer för PONV, (P = 0.049). 

Yilmaz Sahin, S., Iyigun, E., 

& Can, M. F. (2018). 

Turkiet. 

Akupressur-

handledsband 

M X X X Laparoskopisk 

kolecystektomi 

- 

(+ = signifikant effekt, - = ingen signifikant effekt) 

 

5.1 Biverkningar av akupressur 
Effekten av att applicera akupressur för att förebygga PONV medför att biverkningar kan 

uppträda. Nilsson m.fl. (2014) och Majholm och Møller (2011) visade på biverkningar i form 

av rodnad, blåmärken, svullnad, domningar och smärta. Yang m.fl. (2015) fann att de 

elektroder som applicerades under akupressuren kunde ge rodnad, svullnad och klåda, men av 

mild till uthärdlig karaktär. 
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5.2 Slutsats om evidensgrad 
Det samlade resultatet i litteraturstudien bedöms uppnå låg evidensgrad (++). Bedömningen 

innebär att det är möjligt att resultatet stämmer. (Var god se tabell 5.5.1). Även bland de 

studier som är av hög kvalitet är resultatet oenigt och styrker således graderingen av låg 

kvalitet (++).   

Tabell 5.5.1 
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* medelhöga RCT 

** olika resultat 
*** olika slags akupressur, 

 men applicerbart i svensk sjukvård 

 

Fördjupning av slutsats av evidensgrad 

Artiklarna för elektrisk akupressur över P6-akupunkten kom att innefatta åtta studier med ett 

totalt deltagarantal på 736st, samtliga artiklar var RCT:er. Artiklarna för elektrisk akupressur 

över P6-akupunkten anses vara av måttlig evidensgrad och visar på en positiv effekt av 

akupressur för att förebygga PONV hos patienter som genomgått kirurgi under generell 

anestesi. Bedömningen är således att det är en måttlig tillförlitlighet (+++) där det resultatet 

troligen stämmer. (Se tabell 5.5.2). 

 

Tabell 5.5.2 
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+++ 

* höga-medelhöga RCT 

**olika slags elektrisk akupressur 

 

Studierna för elastiskt akupressurband med kula/kapsyl över P6-akupunkten kom att omfatta 

fyra RCT-studier med ett totalt deltagarantal på 418st. Artiklarna för elastiskt akupressurband 

med kula/kapsyl över P6-akupunkten anses vara av måttlig evidensgrad (+++) och visar inte 

på någon signifikant effekt för att förebygga PONV hos patienter som genomgått kirurgi 

under generell anestesi. Även i detta resultat är bedömningen trolig att det stämmer. (Se tabell 

5.5.3) 
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Tabell 5.5.3 
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* höga-medelhöga RCT 

** olika elastiska akupressurarmband 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning där Bettany-Salitkov & 

McSherrys (2016) metodbearbetning låg till grund för den systematiska urvalsprocessen och 

analys av data. Genom den systematiska arbetsgången har författaren strävat efter transparens 

och försökt vara så objektiv som möjligt i arbetsprocessen genom urval och i hantering av 

data. Varje ställningstagande i urvals- och analysprocessen är noggrant dokumenterat och på 

så vis minskar risken för godtycklighet. Möjlighet att reproducera studien finns vilket stärker 

studiens reliabilitet (Polit & Beck, 2017). 

 

Syftet var att beskriva effekten av akupressur för att förebygga PONV hos patienter som 

genomgått kirurgi under generell anestesi och därför valdes en kvantitativ ansats för att 

erhålla en större mängd data vilket kan ge en ökad trovärdighet. Genom de kvantitativa 

artiklarna som inkluderades i resultatet så anser författaren att vald ansats har bidragit till att 

svara på studiens syfte. Kvantitativa studier låg till grund för resultatet då kvantitativa studier 

av hög kvalitet kan bidra till en litteraturstudie med systematisk sökning av hög evidens 

genom hur data är noggrant inhämtat och granskat (Bettany-Salitkov & McSherry, 2016). För 

att erhålla studier av hög kvalitet begränsades sökningarna till kontrollerade randomiserade 

studier, RCT, vilket är studier av högsta kvalitet. Enligt SBU (2017) bidrar RCT genom sitt 

metodologiska upplägg till en större transparens gällande kontroll av faktorer som inte bara 

rör den studerade interventionen. På så vis värderas de generellt sett högst när det gäller 

effekter av interventioner (Bettany-Salitkov & McSherrys, 2016; SBU, 2017; Polit & Beck, 

2017).  Författaren valde att inkludera RCT-artiklar av medelhög och hög kvalitet. Artiklar av 

låg kvalitet exkluderades. Detta för att erhålla ett resultat av medelhög-hög kvalitet, då 

kvaliteten av resultatet aldrig kan bli starkare än de artiklar det baseras på (Henricsson, 2017). 

 

Sökningarna gjorde i PubMed och CINAHL, databaser med vetenskaplig litteratur inom 

ämnena medicin, hälsa och omvårdnad respektive vårdvetenskap. Enligt SBU (2017) bör 

sökningarna göras i minst två databaser för att uppnå en tillräcklig resultatsökning. Tillägg av 

ytterligare databaser hade eventuellt kunnat ge en ännu bredare resultatsökning, men 

författaren anser att de erhållna artiklarna som kom att inkluderas var ett tillräckligt underlag 

för resultatet. De två valda databaserna ansågs även relevanta för sökningar inom det 

studerade området (Polit & Beck, 2017). Forskningen skulle inkludera alla aktuella artiklar 

som svarade på syftet. Enligt Bettany-Saltikov & McSherry (2016) ska sökorden i en 

litteraturstudie med systematisk sökning kunna härledas till syftet. I sökningarna valde 
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författaren att inkludera fritextord tillsammans med Mesh-termer och CINAHL Subject 

Headings, för att inte riskera att exkludera nyare studier som inte hunnit erhålla några 

nyckelord än. De olika söktermerna kombinerades med Boolesk logik. Sökningen blev 

därigenom systematisk och strukturerad (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; SBU, 2017). 

Författaren fick i en av testsökningarna vägledning av en medicinsk bibliotekarie, med fokus 

på Boolesk logik. Det bidrog till att strukturera sökningarna på ett adekvat sätt och minimera 

risken för att söka fel och riskera att exkludera relevanta artiklar. 

 

I sökning i PubMed och CINAHL gick det att göra begränsning till vuxna ”adult: +19 years” 

respektive ”all adult”. Författaren valde att utesluta denna begränsning för att inte riskera att 

exkludera en vuxen population från 18 års ålder. I Sverige, samt i många fler länder i 

västvärlden är den juridiska åldern för en vuxen 18 år. Exkludering av artiklar med en 

minderårig population gjordes därför manuellt i granskningsprocessen. Övriga begräsningar 

var engelska som språk, RCT, peer-review samt publicerings år från 2009. För att inkludera 

aktuell forsknings söktes initialt såldes artiklar inom en 5-årsperiod. Urvalet blev då för 

knappt med endast 6 artiklar till resultatet. Valet stod mellan att inkludera artiklar av lägre 

kvalitet och då inte enbart RCT, alternativt att utvidga sökningen med fler år tillbaka i tiden 

och fortsatt endast inkludera RCT. Författaren valde att utvidga sökningen till en 10-årsperiod 

för att fortsatt bibehålla ett resultat av hög kvalitet. Genom att utvidga sökningarna så kunde 

totalt 12 RCT inkluderas i studien.  I resultatet inkluderades endast peer-reviewed-artiklar, 

vilket innebär att artiklarna innan publicering är granskade av en expert inom ämnet, vilket till 

viss del säkerställer att studien håller en hög standard (Polit & Beck, 2017). 

 

För att värdera relevans och kvalitet användes SBUs metodhandbok med bifogade 

granskningsmallar (SBU, 2017). Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ska 

kvalitetsgranskning i litteraturstudier med systematisk sökning fokusera framförallt på att 

identifiera och fokusera på kvaliteten av metoddelen i studien.  De initiala granskningarna 

bidrog till en djupare insikt i att vara väl inläst på artiklarna för att systematiskt kunna värdera 

artiklarna i enlighet med granskningsmallarna. Författaren genomförde litteraturstudien med 

de systematiska sökningarna som ensam författare. SBU (2017) lyfter fram styrkan i att träna 

att granska i forskningsgrupp och finna en konsensus kring hur artiklarna ska granskas och 

värderas. I denna studie föreligger således en risk för feltolkningar, dock har författaren hela 

tiden ansträngt sig och strävat för att granska artiklarna så objektivt och korrekt som möjligt i 

enlighet med SBU:s mallar. I granskningsförfarandena upplevde författaren en svårighet att 

vara enhetlig och objektiv i värderingarna. Därför kvalitetsgranskades artiklarna vid två 

tillfällen med en veckas mellanrum för att säkerställa eller omvärdera den initiala 

kvalitetsgranskningen. Det bidrog till att en artikel korrigerades upp från medelhög till hög 

kvalitet, samt att två artiklar korrigerades ner från hög till medelhög kvalitet. Trots denna 

medvetenhet och försök till att hålla sig neutral, fanns det risk att författarens egen 

förförståelse eller erfarenhet kan ha påverkat resultatet, fast ett systematiskt arbetssätt har 

tillämpats. 

 

Bettany-Saltikov & McSherry (2016) framhåller att graden av blindning är en viktig 

komponent i granskning av behandlingsbias. I artiklarna redogör forskarna för hur deltagare 

och forskare är blindade för aktiv intervention eller placebo samt hur blindningen gått till. 

Dock föreligger det i flera av studierna en risk för att deltagarna kan uppfatta vilken 

intervention de tilldelats genom, framför allt i de studierna där deltagarna i vaket tillstånd kan 

förnimma elektriskt stimuli genom ex. ReliefBand och Reletex. Således kan denna 

förnimmelse påverka deltagarnas förväntningar och förförståelse. Därför går det inte att i 
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vissa studier bortse från att det finns en potentiell risk för att resultatet blir snedvridet och att 

behandlingsbias föreligger. 

 

SBU:s evidensgradering enligt GRADE tillämpades för att bedöma evidensgrad av resultatet 

och ge en samlad värdering av artiklarna. Med grund i SBU:s systematiska tillvägagångssätt 

beskriver och motiverar författaren tillvägagångssättet för att tydliggöra och ge läsaren en 

förståelse för slutgiltig evidensgrad (SBU, 2017). 

 

 

Henricson (2017) framhåller att olika länder har varierande sjukvårdssystem och att även 

forskningsetik kan se olika ut beroende på land. Artiklarna som inkluderats i arbetet har 

genomförts i Danmark, Kina, Sverige, Sydkorea, Turkiet, Tyskland och USA. Författaren 

anser att ett kritiskt förhållningssätt krävs för att kunna applicera studierna och resultaten i 

svensk sjukvård. Författaren hade en egen förförståelse anestesisjuksköterskan inom det 

svenska sjukvårdssystemet, vilket kan ha färgat och snedvridit den egna tolkningen av 

resultatet. Syftet var dock att utifrån ett helikopterperspektiv skapa en överblick över vilka 

metoder för akupressur som är aktuella oavsett studiens ursprung. Trots länder med olika 

system, etik och tradition, där vissa länder har en längre tradition av akupressur, så anser 

författaren att studierna bör vara applicerbara i Sverige, utifrån de noggranna 

metodbeskrivningarna och med inkludering samt exkludering av population. Författaren anser 

vidare att de etiska frågorna och hanteringen av de etiska ställningstagande har motiverats 

ingående i alla studierna. I litteraturstudier med systematiska sökningar sker inget samspel 

mellan forskare och deltagare, såsom i t.ex. kvalitativa intervjustudier. Det finns därför andra 

etiska överväganden att göra och författaren valde aktivt att endast inkludera studier med 

godkännande från etisk kommitté samt inhämtat samtycke från samtliga deltagare. Därigenom 

bör inte artiklarna som inkluderats i resultatet påverkats negativt forskningsetiskt med risk för 

pålitligheten (Helsingforsdeklarationen (2018). 

 
6.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekten av akupressur för att förebygga PONV 

hos patienter som genomgått kirurgi under generell anestesi. Resultatet visar att akupressur 

har positiv effekt på tidig PONV (Carr m.fl., 2015; Ertas m.fl., 2015; Frey m.fl., 2009) vid 

behandling med elektriskt stimuli över P6-akupunkten. Den positiva effekten kan kvarstå så 

länge som till upp till ett dygn (Ertas m.fl., 2015; Oh & Kim, 2017; Yang m.fl., 2015; Yao 

m.fl., 2015). Resultatet visar på en måttlig evidensgrad för den positiva effekten av akupressur 

med elektriskt stimuli. Däremot visade resultatet inte samma positiva resultat med elastiskt 

handledsband med kula/tryck över P6-akupunkten (Majholm & Møller, 2011; Nilsson m.fl., 

2015; Yilmaz Sahin m.fl., 2018). Evidensgraden bedöms vara måttlig för att elastiskt 

akupressurband med kula/kapsyl inte visar någon signifikant effekt för att förebygga PONV 

hos dessa patienter. De olika strategierna av akupressur gav således olika resultat på PONV 

och det finns många olika komponenter som spelade in; typ av kirurgi, kön, 

kombinationsterapier, operationsteknik med mera. Med bakgrund av effekten som elektrisk 

akupressur visar på, anser författaren att metoden kan ha klinisk relevans och vinning för 

patienter med hög risk för PONV. Resultatet med elektrisk akupressur styrker Cochrans-

reviewen av Lee m.fl. (2015) som visade att akupressur v.s. placebo har en signifikant effekt 

på reduktion av PONV.  
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Anestesisjuksköterskan möter dagligen patienter i den kirurgiska kontexten och har inom sin 

profession ett ansvar att ge en vård av god kvalitet och utifrån aktuell evidens arbeta 

patientcentrerat och aktivt i behandling och omvårdnad (ICN, 2014; Nilsson & Jaensson, 

2016). Anestesisjuksköterskan kan genom multimodal terapi, både med farmakologiska medel 

och akupressur och andra omvårdnadsåtgärder skapa förutsättningar för att förebygga ohälsa. 

Resultatet i denna studie visar att elektrisk akupressur kan bidra i den preventiva 

behandlingen av PONV. Färska data från SPOR (2018) visar att uppemot en tredjedel av 

patienterna i Sverige drabbas av illamående och kräkningar postoperativt. Patienter drabbas 

av lidande och obehag (Ho & Chiu, 2005; Rüsch m.fl., 2010; Wiesmann m.fl., 2015) och 

anestesisjuksköterskan möter patienter i ett ofrånkomligt tillstånd där de preventiva insatserna 

med farmakologisk behandling inte varit tillräckliga. Resultatet och effekten av akupressur 

kan i denna kontext vara att nytta för patienten och även vara av en samhällelig vinning, då 

reduktion av PONV kan ge ett kortare vårdförlopp och därmed en minskad kostnad ur ett 

samhällsperspektiv.  

 

Patienten med PONV är i ett lidande där anestesisjuksköterskan har ansvar i att stödja 

patienten och lindra lidandet. Eriksson (2015) menar att kärnan i allt mänskligt liv handlar om 

liv, död, lidande och lust. Och genom lidandet för människan en kamp för sin värdighet och 

frihet att vara människa. Lidande, som av patienten upplevs i relation till sjukdom och 

behandling, beskrivs enligt Eriksson (2015) omvårdnadsteori som sjukdomslidande. I den 

perioperativa kontexten har anestesisjuksköterskan en viktig roll att möta patienten i just dess 

unika situation och förutsättningar och med den aktuella vetenskapliga evidensen som finns 

med den elektriskt stimulerade akupressuren, ge en god evidensbaserad omvårdnad. 

Resultatet i denna studie bidrar till en aktuell evidens av effekten av akupressur. Trots måttlig 

tillförlitlighet av evidens bör resultatet kunna implementeras i perioperativa sammanhang för 

ytterligare bidra till reduktion av PONV och på så vis lindra patientens lidande. I daglig 

kontakt med patienter, där vissa patienter utrycker stark oro över att drabbas av illamående, 

anser författaren att metoden är av patientnytta, då den kan bidra till att återge hälsa. 

 

Eriksson (2015) beskriver betydelsen av hälsa som helhet eller helighet och menar att lidandet 

bidrar till att distansera och förminska människan i sin helhet.  Eriksson (2015) beskriver 

lidandet i olika nivåer som patienten kan vara i. Att ha ett lidande, där yttre omständigheter 

driver och styr, Att vara i lidande, där balans och harmoni eftersträvas i en tillvaro av oro, Att 

varda i lidande, en kamp mellan det goda och onda, där människan mitt i kampen kan 

uppleva en mening i lidandet. I PONV-situationen är lidandet orsakat av yttre faktorer eller 

yttre omständigheter och patienten är utlämnad till hälso- och sjukvården för hjälp. 

Författaren tror att för vissa patienter är lidandet specifikt för illamående- och/eller 

kräkningssituationen eller tidigare jobbiga erfarenheter av PONV. För andra patienter kan 

PONV som lidande bli ett större lidande relaterat till den specifika sjukdomen de opererats 

för. Även grundsjukdomen är i sig ett lidande. Lidande orsakat av de olika omständigheterna, 

t.ex. illamående och kräkningar samt grundsjukdomen kan förstärka varandra inifrån och 

utifrån. Det blir ett lidandets kamp, där olika patienter hanterar lidandet på olika sätt. För 

vissa patienter är kanske PONV ett symtom och ett lidande som mitt i allt är en positiv kamp 

för att övervinna det grundläggande sjukdomen/ohälsan (Se figur 1).  
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Figur 1. 

 

Det finns en mycket djupare dimension av lidande och det är inte bara fysiskt. Eriksson 

(2015) framhåller att i sjukdomslidandet kan patienten uppleva ett lidande som är orsakat av 

skam och/eller skuld och förnedring och som uppstår i relation till sjukdomen och 

behandlingen. Patienter kan till exempel erfara denna känsla på grund av att de egna 

handlingarna förorsakat sjukdomen och lidandet. Uppkomst av PONV står utanför patientens 

egen påverkan. Det finns beskrivet att vissa patienter på grund av olika externa faktorer löper 

hög risk för PONV (Becker, 2010; Gan m.fl., 2014). Resultatet i litteraturstudien visar just att 

patienter som hade fler riskfaktorer 3-4 för att drabbas av PONV hade bättre effekt av 

akupressur som intervention. Patienter med hög risk för PONV, eller patienter som har 

tidigare erfarenhet av tillståndet kan troligtvis vara mer motiverade till att ta emot 

behandlingen. En motiverad patient vill många gånger vara mer aktivt involverad i sin 

behandling. Det är anestesisjuksköterskans omvårdnadsuppdrag att ingjuta denna tro och hopp 

till behandlingen. I vårdrelationen som sjuksköterska och patient skapat tillsammans måste en 

öppenhet finnas där det tydliggörs att akupressuren är en del av hela PONV-strategin. Om 

PONV trots allt uppstår, vilket alla studier i resultatet visar på om än i varierande grad, så är 

det viktigt att uppmärksamma patienten på att det inte är något att känna skam eller skuld för. 

Nilsson och Jaenssons (2016) definition av den anestesiologiska omvårdnaden blir 

Varda i lidande 

Vara i lidande 

Ha ett lidande 

Sjukdomslidande 

orsakat av 

grundsjukdomen 

Yttre omständigheter, 

yttre orsakat lidande. Till 

exempel 

kräkningar/illamående 

orsakat av anestesi. 

Behandling av PONV. 
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vägledande. Genom den hela perioperativa processen kan anestesisjuksköterskan genom att 

bevara kontakten med patienten, vaka över patienten samt vara steget före patienten stödja 

patienten och tidigt identifiera omvårdnadsbehoven. På så vis kan anestesisjuksköterska möta 

patienten i det lidande som han/hon eventuellt upplever. 

 

När effekten av akupressur leder till en reduktion av PONV bidrar akupressur till en väg ur 

lidandet och ger patienten ett verktyg till att bemästra situationen. Anestesisjuksköterskan ger 

patienten redskap till att påverka de yttre omständigheterna som orsakar PONV. Om patienten 

har tidigare erfarenheter av PONV kan akupressur därmed bli en kamp ur lidandet istället för 

att vara någonting som patienten måste leva med (Eriksson, 2015). All lindring är positiv för 

patienten.  

 

Akupressur-behandling medför inte frånvaro av biverkningar (Nilsson, m.fl., 2015; Majholm 

och Møller 2011). Däremot är biverkningsprofilen liten och lokal, till skillnad från 

farmakologisk behandling som ger systemiska biverkningar av alltifrån lätt till allvarlig 

karaktär (Gan m.fl., 2014; Ho & Chiu, 2005; Wiesmann m.fl., 2015). Akupressur får därför 

anses vara skonsam i jämförelse med antiemetika. Anestesisjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på hur biverkningar påverkar patienten. Eriksson (2015) menar på att ett 

kroppsligt lidande i form av smärta kan fängsla patientens uppmärksamhet och på så vis 

försvåras möjligheterna till att hantera och behärska lidandet. Dock bör samma princip som 

för farmakologisk behandling vara vägledande i akupressur-behandling för att ändå inte 

utsätta lågrisk-patienter för onödiga biverkningar. Studier visar trots allt att det är framförallt 

är hos riskpatienterna den signifikanta effekten av akupressur mot PONV uppträder (Ertas 

m.fl., 2015; Frey m.fl., 2009; Yeoh m.fl., 2016). Författaren tycker att det är intressant och 

motiverar till att ge rätt patient rätt behandling. Patientcentrerad vård utifrån specifika behov 

är av yttersta vikt, genom hela den perioperativa vårdkedjan. 

 

Författaren upplever att många patienter idag efterfrågar alternativa behandlingsmetoder utan 

läkemedel. Elektrisk akupressur som omvårdnadsåtgärd vara ett gott alternativ, med det 

vetenskapliga underlaget som resultatet visar på. 

 

6.2.1 Kliniska implikationer 
Då det är känt att den multimodala farmakologiska behandlingen som idag används inte är 

tillräcklig alla gånger, så anser författaren att omvårdnadsåtgärder som akupressur, vilket 

undersökts och sammanställts och belysts i denna litteraturstudie kan bidra till klinisk nytta 

för patienten. Framför allt patienter med hög risk för PONV. Det kan även bidra till 

samhällelig vinst med kortare vårdtider, lägre sjukvårdskostnader och snabbare återgående till 

yrkesverksamhet. 

 

6.2.2 Implikationer för fortsatt forskning  
I resultatet framkommer att akupressur med elektriskt stimuli över P6-akupunkten har positiv 

effekt på PONV. Dock är de olika studierna designade på olika sätt med varierande 

behandlingstid, start och stopp. Otydliga behandlingsriktlinjer är tidigare beskrivet som ett av 

de större hindren till implementering av metoden (Gan m.fl., 2014; Lee m.fl., 2015). Därför 

rekommenderas att kommande studier fokuserar på att identifiera bäst behandlingstid för 

effekten av akupressur på PONV.  

 

I Sverige idag identifieras patienter efter risk för PONV och patienterna får antiemetika 

utefter bedömd risk. Därför rekommenderas att nya studier bör inkludera dagens PONV-
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strategi med akupressur som tillägg för att i rätt kontext kunna bedöma effekten av 

interventionen. 

 

Till resultatet exkluderades studier som ej fanns tillgängliga i fulltext. Det finns därför en risk 

att resultatet blivit snedvridet och en framtida litteraturstudie bör inkludera alla tillgängliga 

studier. 
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Illamåendeskala, LOC-score (= Level of 

consciousness), samt incidens av kräkning. LOC 1= 

inget illamående, LOC 2= Mild, LOC 3=Moderat, LOC 

4= Svår 

Mättidpunkt för PONV: 0 (ankomst till postop), 30, 60 

minuter postop, vid utskrivning till hemmet. 

Mättider för PDNV: 0-6 timmar efter utskrivning samt 

6-24 timmar via telefonsamtal. 

 

Analysmetod: t-test och chi-square-test, P value=0,5% 

Medelhög kvalitet 

 

+ 

Strukturerar metoddel. 

 

- 

Förhållandevis liten population, 

dock motiverat i diskussionen. 

Saknade tabell över demografi. 

 

(Vore intressant att veta hur 

baslinjen såg ut för hög risk för 

PONV). 

  

I gr A upplevde 31% 

PONV och/eller 

PDNV, i gr B 

upplevde 51,9% 

PONV och/eller 

PDNV. 

Det fanns inga 

signifikanta 

skillnader av PONV 

eller PDNV mellan 

grupperna.  

 

Vid ankomst till 

uppvakningsavdelnin

gen så var det en 

statistisk signifikant 

skillnad för 

upplevelse av PONV 

i gr B jämfört med gr 

A. 4/27 patienter 

upplevde PONV i gr 

B i jämförelse med 

gr A där ingen 

upplevde PONV.  
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Ertas, G., Bengi Sener, E., Kaya, C., 

Ozkan, F., Ustun, Y. B., & 

Koksal, E. (2015). Effects of 

P6 acustimulation with the 

ReliefBand on postoperative 

nausea and vomiting in 

patients undergoing 

gynecological laparoscopy. 

Holistic Nursing Practice, 

29(1), 6–12.  

 

Land: Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av ett 

ReliefBand – en pålitlig, 

icke-invasiv, 

användarvänlig 

elektrostimulerande 

apparat – på incidensen av 

PONV, behov av 

räddningsantiemetika, 

konsumtion av 

smärtlindrande, negativa 

effekter och 

hemodynamisk påverkan. 

Population 

Inklusionskriterier: Gynekologisk laparoskopi under 

generell anestesi, ASA I-II 

Exklusionskriterier: Illamående eller kräkning 24h 

före kirurgi, antiemetika eller steroider under denna 

period. Pacemaker eller ICD, graviditet, amning, BMI 

>35kg/m², allvarliga systemsjukdomar, vertebrobasilar 

arteriell insufficiens, vestibularis-sjukdom, konvertering 

från laparoskopisk till öppen kirurgi. 

 

Urvalsförfarande: Randomiseringen genomfördes 

genom kodning i ett datasystem samt slutna kuvert. 

Randomisering till två grupper, interventionsgrupp (IG) 

samt placebogrupp (PG). 

 

Intervention:  ReliefBand applicerades på patienterna 

15-30 minuter före operationen och aktiverades för 24h 

postoperativt. 31Hz, nivå 3, aktiverades i 

interventionsgruppen. I PG så inaktiverades 

RelifBandet och slogs in i plastförband. 

 

Urval: N=62 

RB=31 / KG=31 

Ålder: 28,29 / 30,19 

 

Datainsamlingsmetod: Nausea Verbal Scale (VRS) 0-

10 (inget-värsta tänkbara illamående), Visual Analogue 

scale (VAS) för smärta 0-10, Demografisk data, 

riskfaktorer för PONV. 

VRS och VAS bedömdes initialt var 15:e min, därefter 

2, 6, 12 och 24h postoperativt. 

Vid samma tidpunkter bedömdes svårighet av 

illamående utifrån skala 0-3. (0=inget illamående, 

hulkning eller kräkning, 1=illamående, 2=hulkande, 

3=kräkning). 

 

Kirurgiska komplikationer och biverkningar relaterade 

till kirurgin samlades också in. 

 

Patienters tillfredsställelse med postoperativt 

illamående samlades in 24h postoperativt. Det 

graderades på skala 0-2 samlades också in. (0=svår, 

1=moderat och 2=bra). 

Hög kvalitet 

 

+ 

Väl beskriven metoddel. 

Liten population, men för 

statistisk power (85%) behövde 

varje grupp ha 31 deltagare, vilket 

uppfylldes. 

 

- 

Liten population. Single center. 

Placebogruppen hade 

signifikant högre 

VRS-poäng jämfört 

med RB-gruppen, 30, 

60, 105, 120min samt 

6h postoperativt. 

 

Gällande svårighet 

av PONV (0-3) så 

var poängen i 

placebogruppen 

statistiskt signifikant 

högre vid 15 min och 

6h och 12h. 

 

Hos patienter med 

låg PONV-risk enligt 

Apfel-skalan (1-

2riskfaktorer) var det 

ingen skillnad mellan 

placebo och RB-

gruppen i VRS- och 

PONV-poäng.   

 

Hos patienter med 

hög risk för PONV, 

Apfel 3-4, var VRS-

poängen signifikant 

lägre hos RB jämfört 

med PG vid 

60,75,90,105, 

120min och vid 6h. 

PONV-poängen 

(skala 0-3) var 

signifikant högre hos 

PG vid 15 min, 6h 

och 12h. 

 

I RB-gruppen var 

antalet patienter som 

använde 

räddningmedicin/anti

emetika statistiskt 
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Hemodynamiska parametrar monitorerades var 5:e min 

de första 15 min, därefter var 15 min under 2 timmar på 

uppvakningsavdelningen. 

 

Antal patienter som behövde räddningsläkemedel för 

PONV och smärta registrerades de första 24 timmarna. 

 

Analysmetod: Kolmogorov-Smirnov test, Mann-

Whitney U-test, Friedman test och Wilcoxins signed 

rank test, ꭕ²-test. P value < 0,5% 

 

signifikant lägre än i 

PG. 

 

En högre andel 

patienter var 

tillfredsställda med 

P6 akustimulering, 

vilket var statistiskt 

signifikant. 

 

Inga biverkningar 

kopplade till RB 

observerades. 

Frey, U. H., Funk, M., Löhlein, C., & 

Peters, J. (2009). Effect of P6 

acustimulation on post-

operative nausea and 

vomiting in patients 

undergoing a laparoscopic 

cholecystectomy. Acta 

Anaesthesiologica 

Scandinavica, 53(10), 1341–

1347. 

https://doi.org/10.1111/j.1399

-6576.2009.02081.x 

Land: Tyskland 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur effekten på 

P6-akupunkten påverkar 

incidensen av PONV hos 

patienter som opereras för 

laparoskopisk 

kolocystektomi.  

 

Den primära hypotesen 

var att akustimulering 

reducerar PONV 

(illamående, 

kräkning/hulkning).  

 

Den sekundära hypotesen 

var att pre- eller 

postinduktion-applicering 

resulterar i olika 

reduktion av PONV. 

 

Slutligen så testades om 

akustimulering ger 

PONV-reduktion 

oberoende av kända 

riskfaktorer, genom att 

använda en univariant 

eller multivariants-metod. 

 

 

Population  

Inklusionskriterier: ≥18 år, kvinnor och män, ASA I-

III, laparoskopisk kolecystektomi, GA,  

Exklusionskriterier: Pacemaker, ICD, risk för malign 

hypertermi, allergi mot nickel eller krom, ändrad 

operationsteknik.  

 

Urvalsförfarande: Randomisering genom att 

slumpmässigt dra ett ogenomskinligt förseglat kuvert 

och därigenom tilldelas studiegrupp. 

Dubbel-blindad. 

 

Intervention: Akustimulering (elektriskt stimuli) på 

dominant arm med ReliefBand®. Fyra studiegrupper. 

Grupp A, akustimulering som börjar före induktion av 

anestesi. Grupp B, akustimulering som börjar direkt 

efter induktion. Grupp C, placebo-akustimulering som 

börjar före induktion. Grupp D, placebo akustimulering 

som börjar direkt efter induktion. 

ReliefBand var aktiverade till nivå 3/5, 31Hz. Placebo-

gruppernas elektroder var försedda med silikon, för att 

ej kunna leda elektricitet. Interventionen fortsatte 24h 

efter kirurgi.  

 

 

Urval: 229 patienter randomiserades. 29st föll bort då 

de inte fick tilldelad intervention. 200 patienter 

fullföljde och analyserades. 

 

GrA=57 / GrB=44 / GrC=55 / GrD=44 

Medelhög kvalitet 

 

+ 

Tydligt, innehållsrik metoddel. 

Beskriven power-analys för 80% 

power, vilken uppfylles. 

 

- 

Saknade demografi separat för de 

fyra studiegrupperna.  

Risk för intressekonflikt finns ej 

angivet. 

 

Det var en signifikant 

skillnad mellan 

akustimulering och 

placebogrupperna i 

tidig PONV (0-2h). 

Incidensen av PONV 

var signifikant lägre i 

de akustimulerings-

grupperna. 

 

Ingen signifikant 

PONV-reducerande 

effekt kunde 

detekteras 6h och 

24h postoperativt. 

Behovet av rescue-

antiemetika skiljde 

inte grupperna åt. 

 

Akustimulering var 

endast effektiv på 

tidigt illamående. 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan pre-induktion 

och post-induktion 

av akustimulering. 

 

Akustimulering var 

effektiv att minska 
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GrA+B / Gr C + D 

Ålder: 54,7 / 54,3 

Kvinna: 73,3 / 67,7 

Man: 26,7 / 32,3 

 

Datainsamlingsmetod: Bedömning av förekomst av 

illamående, hulkning, kräkning, smärta och potentiella 

biverkningar av ReliefBand. Insamlingen gjordes av en 

forskare som var ovetande om patienternas 

grupptillhörighet. Datainsamling skedde efter 2h på 

uppvakningsavdelningen samt 6h och 24h postoperativt. 

Illamående, kräkning och hulkning kategoriserades som 

0=ingen episod och 1=minst en episod. 

 

Analysmetod: Student´s t-test, ꭕ²-test, multivariate 

binary logistic regression model. 95% 

konfidensintervall. 

 

tidigt illamående hos 

patienter med tre till 

fyra riskfaktorer. 

Detsamma gällde för 

hulkning/kräkning. 

Dock kunde inte 

någon signifikant 

effekt av detta 

observeras efter 6-

24h. 

 

Vid 2h postoperativt 

var oberoende 

faktorer för 

reducering av 

PONV: manligt kön, 

ingen tidigare PONV 

och akustimulering.  

Vid 6h och 24h 

postoperativt var 

oberoende faktorer 

för reducering av 

PONV: manligt kön 

och ingen tidigare 

erfarenhet av PONV. 

Majholm, B., & Møller, A. M. (2011). 

Acupressure at acupoint P6 

for prevention of 

postoperative nausea and 

vomiting: A randomised 

clinical trial. European 

Journal of Anaesthesiology 

(EJA), 28(6), 412. 

https://doi.org/10.1097/EJA.0

b013e32833f6f42 

Land: Danmark 

 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av P6-

akupressur med 

akupressurbandet Vital-

Band - en dansk produkt – 

på incidensen av PONV 

24h postoperativt. 

Population  

Inklusionskriterier: ASA I-II, icke-rökare, kvinnor, 

≥18 år, bröstkirurgi med mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi med eller utan utvidgning 

axillärt, total intravenös anestesi 

Exklusionskriterier: ASA ≥III, rökare, graviditet, 

sjukdomar med påverkan på sensibilitet i händer eller 

handleder, illamående eller kräkning 24h preoperativt, 

hudproblem över handleden. 

 

Urvalsförfarande: Randomisering med förslutet 

ogenomskinligt kuvert, där tilldelning av grupp sker 

slumpmässigt när dessa kuvert dras och öppnas. 

 

Intervention: Interventionsgrupp (IG) med P6-

stimulerande bandet Vital-Band där bandet aktiverar P6 

på handleden. I placebogruppen (PG) utrustas 

deltagarna med ett likadant band, men roterat 180°. 

Medelhög kvalitet 

 

+ 

Lättläst, strukturerad artikel.  

  

-  

Demografiskt var 

placebogruppens deltagare något 

mer benägna att utveckla PONV, 

utifrån riskfaktorer som historia 

av tidigare PONV eller åksjuka. 

  

Risk för bortfallsbias, då bortfall 

från populationen var drygt 15%. 

Poweranalys för power 80%. Pga. 

bortfall uppfylles inte power 

80%, vilket medför att data för 

resultatet blir oprecisa.  

Vid den tredje 

datainsamlingstillfäll

et hade 35,1% i IG, 

respektive 43,1% i 

PG upplevt 

illamående. För 

illamående var 

siffrorna 25,9%, 

respektive 26,9%. 

 

Den statistiska 

analysen visade att 

det förelåg ingen 

signifikant skillnad i 

incidens av PONV 

mellan de två 

grupperna i något 
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Interventionen startar före induktion tom 24h 

postoperativt. Vital-Banden applicerades på motsatt 

sida från operationsområdet. 

 

Urval: 134 patienter randomiserades i studien. N=67 i 

vardera studiegrupp. 

N=112 fullföljde studien.  

Bortfall berodde på antiemetika pre/peroperativt, dvs. 

att studieprotokollet ej följdes, samt inklusion på 

felaktiga grunder.  

 

IG=59 / PG=53 

Ålder: 62 / 63 

 

Datainsamlingsmetod: 

Förekomst av illamående eller kräkning. Bedömdes av 

sjuksköterska på uppvakningsavdelningen, samt 

patienten själv. 

Mättider: 30min efter ankomst till 

uppvakningsavdelningen, vid utskrivning från 

uppvakningsavdelningen till vårdavdelning, samt 24h 

postoperativt. 

Även datainsamling av biverkningar, analgetika, 

operationstid mm. 

 

Analysmetod: Student´s t-test, Mann-Whitney U-test, 

ꭕ²-test. P value < 0,5% 

 

 skede under 24h 

postoperativt. 

 

Ingen signifikant 

skillnad i behov av 

”rescue”-läkemedel. 

 

Biverkningar: rodnad 

(40), svullnad (17), 

ömhet (16) i handled 

och händer, samt 

domningar (4). 

Biverkningarna var 

lika mellan 

grupperna. 

Nilsson, I., Karlsson, A., Lindgren, L., 

Bergenheim, T., Koskinen, 

L.-O., & Nilsson, U. (2015). 

The efficacy of P6 

acupressure with sea-band in 

reducing postoperative 

nausea and vomiting in 

patients undergoing 

craniotomy: A randomized, 

double-blinded, placebo-

controlled study. Journal of 

Neurosurgical 

Anesthesiology, 27(1), 42–50.  

Land: Sverige 

 

Primära syftet med 

studien är att bestämma 

huruvida P6-akupresser 

med SeaBand kan 

reducera postoperativt 

illamående (PON) efter 

kraniotomi. 

 

Sekundärt syfte är att 

undersöka huruvida 

frekvensen av kräkningar 

och behovet av 

antiemetika också skulle 

bli reducerat. 

Inklusionskriterier: Patienter planerade för elektiv 

infratentorial eller supratentorial kraniotomi. ≥18 år. 

Exklusionskriterier: Påverkan på mental status, 

kommunikationssvårigheter, antiemetika <12 h före 

kirurgi.  

 

Urvalsförfarande: Dubbelblindad studie där 

randomiseringen sker datoriserat. 

 

Intervention: Randomiserade till en interventionsgrupp 

(IG) med aktivt SeaBand eller en placebogrupp (PG) 

med SeaBand som är utan aktiv knapp. 

Preoperativt markerar avdelningspersonal ut P6-

punkten på patientens handled. Sea-Banden 

applicerades i slutet av operationen av 

Hög kvalitet 

 

+ 

Väl beskriven metoddel. Väl 

redovisad statistisk analys. 

 

- 

 

Studien visade inte 

på någon signifikant 

skillnad i 

postoperativt 

illamående.  

 

Det finns ingen 

signifikant skillnad i 

kräkningsfrekvens 

mellan grupperna. 

 

Samma 

biverkningsprofil 

mellan grupperna, 

rättvist fördelad. 
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anestesisjuksköterskan. Det applicerades på den 

handled som inte hade artärnål. Bandet täcktes med ett 

täckande förband. Det togs själva bort av patienterna 

efter 48h postoperativt. Patienterna kunder v.b. vila 

armen från SeaBand max 30 min var 2:a timma. 

 

Urval: 120 patienter inkluderade initialt. N=95 för 

analys. IG=43 och PG=52. Bortfallet medför ingen 

signifikant differens mellan grupperna.   

 

Datainsamlingsmetod: Number Rating Scale (NRS) 

0(ingen)-10(värsta tänkbara) illamående. 

 

Postoperativt får deltagarna bedöma sina symtom 

1ggn/h – de 6 första timmarna, 1ggn/3h – 6-24h postop, 

1ggn/6h – 24-48h postop. 

 

Analysmetod: Fisher exact test, Mann Whitney U test. 

P value < 0,5%. 

Swelling, blåmärken, 

parestesi och smärta. 

 

Konklusion: ingen 

signifikant effekt av 

SeaBand vid 

applicering i slutet av 

operation.  

 

Oh, H., & Kim, B. H. (2017). 

Comparing Effects of Two 

Different Types of Nei-Guan 

Acupuncture Stimulation 

Devices in Reducing 

Postoperative Nausea and 

Vomiting. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing, 

32(3), 177–187.  

Land: Sydkorea 

 

Syftet med studien var att 

bedöma effekten av Nei-

Guan akupunkt-

stimulering som en icke-

farmakologisk 

omvårdnads-intervention 

för att reducera PONV 

hos patienter som 

genomgår gynekologisk 

kirurgi under generell 

anestesi och jämföra 

effektiviteten av Nei-

Guan akupunkt-

stimulering med lindrande 

och handledsband. 

 

Det fanns tre hypoteser: 

1) Graden av PONV 

skulle vara lägre i 

interventionsgrupperna än 

i kontrollgruppen 

2) Det skulle inte vara 

någon skillnad i reduktion 

Population 

Inklusionskriterier: kvinnor, gynekologisk kirurgi 

under generell anestesi, frivillig basis, ej i klimakteriet, 

PCA-pump postoperativt, ASA I-II, icke-rökare, första 

operationen, inhalationsanestesi under ≥1h intuberad, 

god förmåga att läsa och kommunicera.  

Exklusionskriterier: drogproblematik, graviditet, 

lever- och njursjukdomar, antiemetika 24h före kirurgi, 

cancersjukdom med aggressiv cytostatikabehandling, 

fördröjd över en timma till avdelningen p.g.a. dåligt 

tillstånd på uppvakningsavdelningen.  

 

Urvalsförfarande: Kontrollerad randomisering. 

Blindad för deltagare och postanestesi-sjuksköterska. 

 

Intervention: Gr A – Kontrollgrupp, Fick standardvård 

och ett elastiskt band utan stimulerande knapp i. 

Gr B – Handledsband/Sea-band. Handledsband i plast 

men en knapp som stimulerar på akupunkt Nei-Guan. 

Gr C – Relief-bandgrupp. Elektriskt stimulerande 

”klocka” som appliceras över Nei-Guan. Den elektriska 

stimuleringen kan ges från nivå 1-5 genom två 

metallelektroder som ligger mot huden. I denna studie 

användes nivå 5=35mA. 

Medelhög kvalitet 

 

+ 

För power skulle varje 

studiegrupp innehålla minst 17 

deltagare, vilket studien upplevde 

till (N=18 i varje grupp).  

 

Studien var blindad för deltagarna 

och forskningssjuksköterskan. 

 

- 

Oklarheter med hur 

randomiseringsförfarandet gick 

till. Finns inte tydligt beskrivet.  

  

Hypotes 1: Det var 

ingen statistisk 

skillnad i minskning 

av PONV på UVA 

mellan grupperna. 2, 

6, 24h var INVR inte 

signifikant 

annorlunda mellan 

handledsbandet och 

kontrollgruppen. 

Dock var det 

signifikant lägre i 

reliefbands-gruppen. 

Hypotesen är därmed 

partiell sann. 

 

Hypotes 2: 

Mellan 2 och 24h 

postoperativt 

föreligger ingen 

signifikant skillnad i 

reducering av graden 

PONV, mellan Gr B 

och Gr C. 
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av PONV mellan de två 

behandlingsgrupperna. 

3) Administrering av 

antiemetika skulle vara 

lägre i 

interventionsgrupperna än 

i kontrollgruppen. 

Applicering på vänster arm. Applicering av intervention 

innan anestesi och i 24 h efter kirurgi. 

 

 

Urval: Initialt inkluderades N=60 patienter med N=20 i 

vardera studiegrupp. N=6 patienter fullföljde inte 

genom hela studien, då de inte ville delta i inhämtning 

av data. 

Totalt fullföljde 54 patienter. N=18 i de tre 

studiegrupperna. 

 

Gr A=18 / Gr B=18 / Gr C=18 

Ålder: 41.17 / 39.78 / 43.33 

 

Datainsamlingsmetod: 

Demografisk insamling av data. 

Frekvens av administrerad antiemetika. 

Själv-rapporterande frågeformulär som inkluderade: 

närvaro, svårighet och frekvens  av illamående och 

kräkning. 

Graden av illamående bedömdes utifrån åtta kriterier; 

perioden, frekvensen, obehaget av illamående, 

frekvensen och volymen av kräkning, frekvensen av 

hulkande och nivå på obehag åstadkommit av 

hulkandet. Dessa kriterier skattades på en skala mellan 

0-4 (0=inget, 4=Absolut ja). Skalan heter Rhodes´Index 

of Nausea, Vomiting and Retching (INVR). 

Insamling av data skedde på uppvakningsavdelningen 

0h, samt 2h, 6h och 24h postoperativt. 

 

Analysmetod: F-test, ꭕ²-test, Fisher exact test, post hoc 

testes. P value < 0,5% 

 

Hypotes 3: 

Tid 0 = ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

På vårdavdelningen 

var det en signifikant 

skillnad av 

administrerad 

antiemetika mellan 

grupperna. Gr 

A+B=94.4%, 

GrC=50%. 

Hypotesen var 

partiellt sann, då 

gällande Gr C. 

 

 

Wang, H., Xie, Y., Zhang, Q., Xu, N., 

Zhong, H., Dong, H., Liu, L., 

Jiang, T., Wang, Q., & 

Xiong, L. (2014). 

Transcutaneous electric 

acupoint stimulation reduces 

intra-operative remifentanil 

consumption and alleviates 

postoperative side-effects in 

patients undergoing 

sinusotomy: A prospective, 

Syftet med studien var att 

bedöma vilken inverkan 

TEAS har på 

konsumtionen av 

remifentanil och 

incidensen av 

biverkningar hos patienter 

som opereras för 

sinusotomi. 

Population  

Inklusionskriterier: ASA I-II, 29-60år 

Exklusionskriterier: Koagulopati, magsår, 

leverdysfunktion, njursvikt, betablockad, 

blodtryckssänkande läkemedel, opioider regelbundet. 

 

Urvalsförfarande: Datagenererad randomisering in i 

TEAS-grupp eller kontrollgrupp. 

 

Medelhög kvalitet. 

 

+ 

Ingen demografisk skillnad 

mellan grupperna. 

Poweranalys för power 80%, 

uppfylld. 

 

- 

Resultatet för PONV var ett 

sekundärt syfte (=biverkningar) 

Behovet av 

remifentanil i IG var 

signifikant lägre än i 

PG. 

 

Färre patienter 

rapporterade PONV i 

IG jämfört med PG, 

men det var ingen 

signifikant skillnad. 
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randomized, placebo-

controlled trial. British 

Journal of Anaesthesia, 

112(6), 1075–1082. 

https://doi.org/10.1093/bja/ae

u001 

 

Land: Kina 

 

Intervention: Transkutan elektrisk akupunktur-

stimulering (TEAS). Gelelektroder applicerades till 

huden i både kontroll- och interventionsgruppen. 

I interventionsgruppen (IG) fick deltagarna 30 min 

TEAS före anestesin. TEAS gav bilateralt över 

akupunkterna PC6, LI4 och ST36. Deltagarna i PG fick 

elektroder men ingen aktiv stimulering. 

 

 

Urval: N=60 randomiserades in i två grupper. Inget 

bortfall under studien. 

 

IG=30 / PG=30 

Ålder: 43,1 / 39,9 

Kvinnor: 14 / 11 

Män: 16 / 19 

 

Datainsamlingsmetod: Vitalparametrar samlades in 

före TEAS T0 (baseline), slutet av TEAS T1, vid start 

av kirurgi T2, 30 minuter efter kirurgistart T3, slutet av 

kirurgi T4, 5 min efter extubering T5. Blodprover togs 

vid T0, T2, T3 och T4.  

 

Insamling av biverkningar skedde 24h efter kirurgi. 

 

Analysmetod: Student t-test, ꭕ²-test. 

och därför inte väl analyserat med 

risk för PONV m.m. 

White, P. F., Zhao, M., Tang, J., 

Wender, R. H., Yumul, R., 

Sloninsky, A. V., Naruse, R., 

Kariger, R., & Cunneen, S. 

(2012). Use of a Disposable 

Acupressure Device as Part 

of a Multimodal Antiemetic 

Strategy for Reducing 

Postoperative Nausea and 

Vomiting. Anesthesia & 

Analgesia, 115(1), 31. 

https://doi.org/10.1213/ANE.

0b013e3182536f27 

Land: USA 

 

Primära syftet med 

studien var att testa 

hypotesen att Pressure 

Right® i kombination 

med de vanligast 

förekommande 

profylaktiska antimetikan, 

ondansetron och 

dexamethasone, skulle 

resultera i lägre incidens 

av illamående, kräkningar 

och/eller hulkande vid 

24h, i jämförelse med 

läkemedelskombinationer

na ensamma. 

 

Population  

Inklusionskriterier: ASA I-II, dagkirurgi, 

laparoskopisk kirurgi (t.ex. galloperation, bariatric 

gastric banding) 

Exklusionskriterier: Antiemetika 24h innan op, 

tidigare erfarenhet av akustimulerande teknik, drog- 

eller alkohol-missbruk de senaste 3 mån, hudskada eller 

irritation över akupunkt P6. 

 

Urvalsförfarande: Datagenererad randomisering till 

akupressurgrupp (Pressure Right strip) eller 

kontrollgrupp med placebo. 

 

Intervention: Interventionsgrupp (IG) med akupressur 

(Pressure Right strip), ett band med en plastkula som 

placeras över P6-akupunkten eller kontrollgrupp med 

Hög kvalitet 

 

+ 

God redogörelse av metoden. 

Tydlig och lättillgänglig statistik. 

 

- 

Underrubriker saknas som kunde 

göra metoddelen lättare att läsa. 

 

 

Det var ingen 

signifikant skillnad i 

incidensen av 

illamående och 

emetiska symtom 

och behov av rescue-

antiemetika på 

uppvakningsavdelnin

gen, mellan de två 

studiegrupperna. 

 

Incidensen av 

postoperativ 

kräkning var 

signifikant reducerad 

i akupressurgruppen 
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Det sekundära syftet med 

studien var att bedöma 

effekten av den 

multimodala 

kombinationsterapin på 

incidensen av 

illamåendesymtom efter 

24-72h, behovet av 

”rescue”-antiemetika, 

patienters tillfredsställelse 

med PONV-behandling, 

kvalitet i återhämtning 

och tid till återgående till 

normal aktivitet i det 

dagliga livet.  

ett placeboband utan plastkula (PG). Applicering 

bilateralt på P6 på handleden. 

Applicering av intervention 30-60min preoperation tom 

72h postoperativt. 

 

Urval: 100 patienter inkluderades och fullföljde studien 

tom 48h postoperativt. 10 patienter fullföljde inte tom 

72h pga. biverkningar eller att bandet inte satt på plats 

hela förloppet igenom. 

 

IG=50, PG=50 

Ålder: 43 / 46 

Kvinna: 33 / 22 

Man: 17 / 22 

 

Datainsamlingsmetod: Incidens av illamående, 

kräkning, hulkning, dåsighet och rastlöshet mättes före 

utskrivning på uppvakningsavdelningen, 24, 48 samt 

72h postoperativt av en blindad observatör som 

intervjuade direkt eller via telefon. PONV-symtom och 

biverkningar samlades in som ”närvaro” eller 

”frånvaro” av. 

Behov av ”rescue”-antiemetika samlades också in. 

 

Patientens tillfredsställelse med PONV-behandlingen 

bedömdes vid 72h med en 1-3-poängsskala. 1= 

missnöjd, 2=nöjd, 3=mycket nöjd. 

 

Quality of Recovery (QoR) mättes vid 48 och 72h med 

en standardiserad enkät. 

 

Analysmetod: Student t-test, Fisher exact test och ꭕ²-

test, Mann Whitney U test. P value < 0,5%. 

efter 0-24h, samt 0-

72h. 

 

Det var ingen 

signifikant skillnad i 

behov av rescue-

antiemetika 24, 48 

samt 72h 

postoperativt.  

 

Det var ingen 

signifikant skillnad i 

återhämtning 

inklusive tid till 

utskrivning mellan 

de två grupperna. 

Detsamma gällde 

återgående till 

normal aktivitet.  

 

I jämförelse med 

kontrollgruppen fick 

patienterna 

interventionsgruppen

, som använde 

Pressure Right-

akupressur en högre 

tillfredsställelse med  

PONV-behandling 

enligt QoR, 48 

postoperativt.  

 

Biverkningar var det 

ingen skillnad på 

mellan grupperna. 

Yang, X.-Y., Xiao, J., Chen, Y.-H., 

Wang, Z.-T., Wang, H.-L., 

He, D.-H., & Zhang, J. 

(2015). Dexamethasone alone 

vs in combination with 

transcutaneous electrical 

acupoint stimulation or 

tropisetron for prevention of 

Syftet med studien var att 

jämföra den hämmande 

effekten på PONV av P6-

stimulering + 

dexamethalone med 

tropisetron + 

dexamethalone och med 

dexamethalone ensamt 

Population 

Inklusionskriterier: Kvinna, 18-60år, ASA I-II, elektiv 

gynekologisk laparoskopisk kirurgi under generell 

anestesi (GA).  

Exklusionskriterier: graviditet, ammande, 

utvecklingsstörning, psykiska eller neurologiska 

sjukdomar, användning av antiemetika, opioider, 

kortison 3 dagar preoperativt, allergi mot 

Hög kvalitet 

 

+  

Dubbelblindad – för ane-ssk och 

patienten. 

Väl utförd och motiverad 

metoddel. 

Poweranalys finns. 

Båda 

kombinationsterapier

na gav högre 

signifikant reduktion 

av PONV jämfört 

med Grupp C. 
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postoperative nausea and 

vomiting in gynaecological 

patients undergoing 

laparoscopic surgery. British 

Journal of Anaesthesia, 

115(6), 883–889. 

https://doi.org/10.1093/bja/ae

v352 

 

Land: Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hos kvinnor som 

genomgår elektiv 

gynekologisk 

laparoskopisk kirurgi med 

generell anestesi. 

 

Det primära syftet var 

incidensen av illamående 

och/eller kräkning under 

24 timmar postoperativt. 

 

Det sekundära syftet var 

administrering av 

”rescue”-antiemetika och 

patienternas 

tillfredsställelse. 

dexamethasone eller tropisetron, illamående eller 

kräkning <24h preop, pacemaker, ICD, infektion över 

akupunkten, eller sjukdom som påverkar känsligheten i 

händerna och handlederna. Utvecklande av allergi under 

studiens gång. 

 

Urvalsförfarande: RCT till tre grupper. 

Randomisering med ett data-genererande register. 

Randomiseringen genomfördes av en forskare som inte 

var delaktig i anestesi eller kirurgi. 

 

Intervention: Gr A fick P6-stimulering + 

dexamethalone. 

Gr B fick tropisetron + dexamethalone. 

Gr C fick dexamethalone ensamt. 

Elektroder applicerades preoperativt på den dominanta 

handleden. I kontrollgrupperna var dess försedda med 

silikonsskydd. 30 minuter före induktion anslöts dessa 

till utrustning (TEAS) som forskaren succesivt ökade 

den elektriska stimuleringen i. Stimuleringen var 6-

20mA. Deltagarna informerade om att de kanske eller 

kanske inte kunde känna en pirrande känsla i handleden 

när apparaten var aktiv. Handleden täcktes med förband 

och filt för att minska risken för se aktiv eller blind 

intervention. 

TEAS var aktiv 30 minuter före induktion tom 

utskrivning från uppvakningsavdelningen. 

Läkemedlet tropisetron var blindat för 

anestesisjuksköterskan. Aktiv substans samt 

placeboläkemedel (NaCl) var iordningsställt av 

koordinatorn för studien.  

 

Urval: N=157 inkluderade initialt. N=153 fullföljde 

studien. Orsak till bortfall var: konvertering till öppen 

kirurgi, vilja att avsluta studien i förtid och otillräcklig 

uppföljning. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 

Gr A=50 / Gr B=53 / Gr C=50 

Ålder: 37 / 35 / 35 

 

Datainsamlingsmetod: Insamling av data vid 2, 6, 24 

och h postop. Gjordes av anestesisjuksköterska som var 

 

-  

Singlecenter-studie med 153 

deltagare.  

Incidensen av PONV 

i Grupp A var 

signifikant lägre än i 

grupp C under de 24 

första timmarna. 

 

Incidensen av PONV 

i Grupp B var 

signifikant lägre än i 

grupp C under de 24 

första timmarna. 

 

Incidensen var 

jämförbar i grupp A 

och B. 

 

Behovet av 

antiemetika var lika 

mellan grupperna Gr 

A=10%, Gr B=8%, 

Gr C=14%. 

 

Det förelåg ingen 

signifikant skillnad 

gällande 

tillfredställelse 

mellan grupperna. 
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blindad för randomiseringen. Visual Analogue Scale 

(VAS) för illamående. (0=inget, 10=värsta tänkbara). 

Vid PONV insamlades även data om smärta med 

samma mätinstrument VAS.  

Patienterna intervjuades om symtom av illamående, 

hulkande, kräkning och potentiella biverkningar av 

TEAS och antiemetika.  

Medicinska uppgifter och givna läkemedel screenades. 

Efter 48 timmar tillfrågades patienterna om 

tillfredsställelse kring proceduren. De fick svar på en 

skala mellan 0-100 (0=väldigt otillfredsställd, 100= 

mest tänkbart tillfredsställd) om sin upplevelse. 

 

Analysmetod: Kolmogorov-Smirnov analys, Kruskal-

Wallis test, ꭕ², Fisher´s exact test. P value < 0,5%. 

 

Yao, Y., Zhao, Q., Gong, C., Wu, Y., 

Chen, Y., Qiu, L., Wu, X., & 

Chen, Y. (2015). 

Transcutaneous Electrical 

Acupoint Stimulation 

Improves the Postoperative 

Quality of Recovery and 

Analgesia after 

Gynecological Laparoscopic 

Surgery: A Randomized 

Controlled Trial. Evidence-

based Complementary & 

Alternative Medicine 

(eCAM), 2015, 1–6. 

https://doi.org/10.1155/2015/

324360 

-Land: Kina 

Syftet med studien var att 

verifiera hypotesen att 

preoperativ TEAS kan 

förbättra ”Qualite of 

recovery” (QoR) och 

postoperativ analgetika, 

incidens av PONV, tid på 

postoperativa avdelningen 

samt tillfredsställelse hos 

patienten efter 

gynekologisk 

laparoskopisk kirurgi. 

Population  

Inklusionskriterier: 18-60 år, ASA I-II, gynekologisk 

laparaskopi under generell anestesi,  

Exklusionskriterier: potentiellt svår luftväg, smärta i 

halsen, kronisk smärta, drog- eller alkoholproblematik, 

mental störning, obes BMI>30kg/m², analgetika 48h 

preop, tidigare erfarenhet av akupunktur-behandling. 

 

Urvalsförfarande: Datagenererad randomisering med 

slumpmässiga nummer.  

 

Intervention: Interventionsgrupp med TEAS (IG) i 30 

minuter före anestesin. TEAS applicerades bilateralt 

över akupunkterna LI4, PC6, ST36 och SP6. 

Placebogruppen (PG) fick elektroder som anslöts till 

den elektroniska akupressurapparaten, men den anslöts 

inte med ström. 

 

Urval: 74 deltagare randomiserades in i två grupper. 3 

patienter föll bort då de avbröt interventionen. 

 

IG=35 / PG=36 

Ålder: 34,2 / 35,6 

 

Datainsamlingsmetod: Quality of Recovery (40-

frågors-enkät med gradering mellan 40-200). Enkäten 

genomförde dagen före kirurgi samt 24 postoperativt.  

Medelhög kvalitet 

 

+ 

Lättöverskådlig och strukturerad 

metoddel.  

Poweranalys. I resultatet power 

80%. 

 

- 

Singlecenter studie 

Sekundärt syfte att studera 

PONV, därför endast mätt vid 

enstaka tillfälle. 

 

Patienter i TEAS-

gruppen hade 

signifikant högre 

QoR-poäng 24h efter 

kirurgi. 

 

I jämförelse med 

placebogruppen var 

antalet 

administrerade 

opioider signifikant 

lägre i TEAS-

gruppen. 

 

Patienter i IG hade 

lägre incidens av 

PONV i jämförelse 

med PG. Resultatet 

var signifikant både 

gällande illamående 

och kräkning. 

 

Gruppen med TEAS 

hade högre poäng av 

tillfredsställelse än 

kontrollgruppen. 
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Incidens för PONV, VAS för smärta och patienters 

tillfredsställelse (skala 1-10, 1=dåligt, 10=utmärkt) 

mättes 24 h postoperativt. 

  

Analysmetod: Kolmogorov-Smirnov test, t-test, Mann 

Whitney U test, ꭕ²-test, Fisher´s exact test. P value < 

0,5%. 

 

Resultatet var 

signifikant högre. 

Yeoh, A. H., Tang, S. S. P., Manap, N. 

A., Mat, W. R. W., Said, S., 

Hassan, M. R. C., & Rahman, 

R. A. (2016). Effectiveness of 

P6 acupoint electrical 

stimulation in preventing 

postoperative nausea and 

vomiting following 

laparoscopic surgery. Turk J 

Med Sci, 6. 

-Turkiet 

Syftet med studien var att 

jämföra effektiviteten av 

elektrisk stimulering av 

akupunkt-P6 som 

förebyggande av PONV 

vid laparoskopisk kirurgi. 

Population  

Inklusionskriterier: ≥18 år, ASA I-II, en extra 

riskfaktor för PONV, laparoskopisk kirurgi. 

Exklusionskriterier: graviditet, ICD, pacemaker, 

allergi mot nickel eller krom, perifer neuropati, BMI 

>35kg/m², bed-63*96ömd att ha svår luftväg eller 

behov av ventilatorstöd postoperativt.  

 

Urvalsförfarande: Randomisering med datagenerings-

program.  

 

Intervention: Interventionsgrupp= akustimulering (IG), 

placebogrupp (PG).Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) via Reletex, som är ett portable, 

klockliknande apparat, som kan leverera 5 olika 

strömstyrkor. Reletex har två metallelektroder som 

genom kontakten med huden levererar elektriskt stimuli 

transkutant. PG bär reletex, men med silikonsskydd 

över metallelektroderna, vilken gör att Reletex är 

inaktiverad. 

I slutet av operationen appliceras Reletex över P6 på 

den dominanta handleden. Den sätts till nivå 3/5. 

Apparaten bärs i 24h postoperativt.  

 

Urval: 85 patienter inkluderades och randomiserades in 

i studien. 4st exkluderades pga. konvertering till öppen 

kirurgi, 1st exkluderades då den fick opioider 

postoperativt och på så vid avvek från studieprotokollet.  

 

IG=40 / PG=40 

Ålder: 41,5 / 46,5 

 

Datainsamlingsmetod: Patienterna bedömdes för 

förekomst och svårighet av illamående och kräkning 

Medelhög kvalitet 

 

+   

Poweranalys finns beskriven. 

Väl beskriven metoddel. 

 

 

 

- 

Metoddelen dock svår att läsa, då 

underrubriker och tydlig 

styckesindelning saknas. 

 

 

 

IG hade signifikant 

lägre PONV-incidens 

över 24h, i 

jämförelse med 

placebogruppen. Det 

berodde på att 

incidensen av 

illamående var 

signifikant lägre över 

24h. Det var ingen 

signifikant skillnad i 

kräkning mellan de 

två grupperna. 

 

För patienter med 

PONV-riskpoäng 2 

eller högre var det 

ingen statistisk 

signifikant skillnad 

av incidens av 

illamående mellan 

grupperna. Däremot 

så var incidensen av 

kräkning signifikant 

högre i 

placebogruppen vid 

riskpoäng 3. 

 

Det var ingen 

signifikant skillnad i 

behov av 

antiemetika. 
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(0=inget illamående eller kräkning, 1=mild till moderat 

illamående, 2=svårt illamående och kräkning i behov av 

behandling) och smärta (VAS 0-10, ingen-värsta 

tänkbara smärta). Datainsamling skedde 0,2,6,12,24h 

postoperativt. 

 

Analysmetod: Students t-test, chi-square test. P value < 

0,5%. 

 

Yilmaz Sahin, S., Iyigun, E., & Can, M. 

F. (2018). Effect of 

acupressure application to the 

P6 acupoint before 

laparoscopic cholecystectomy 

on postoperative nausea-

vomiting: A randomized 

controlled clinical study. 

International Journal of 

Nursing Studies, 87, 40–48.  

 

Land: Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det primära syftet med 

studien är att, utvärdera 

effekten av applicering av 

akupressur på akupunkt 

P6 (med ett akupressur- 

handledsband), för att 

förebygga postoperativt 

illamående och 

kräkningar och av 

antiemetiskt 

läkemedelsbehov, hos 

kvinnliga patienter som 

har genomgått 

laparoskopisk 

kolecystektomi och löpte 

hög risk för 

komplikationer 

 

Det sekundära syftet var 

att bedöma hur effekten 

av applicering av 

akupressur (med ett 

akupressur- 

handledsband) reducerade 

postoperativ 

smärtintensitet, behov av 

analgetika samt oro. De 

ville också samla in 

patienters feedback 

gällande P6 stimulerande 

metoden.  

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnor som ska genomgå 

laparoskopisk kolecystektomi pga. kronisk kolecystit 

eller gallstenssjukdom, ålder 18-70 år, ASA I-II, 

inskrivna på sjukhuset dagen innan operation, deltar 

frivilligt. 

Exklusionskriterier: akut operation av akut gallsten, 

ytterligare kirurgiskt ingrepp i samband med 

kolecystesktomi, annan ASA än I-II, inskriven på 

sjukhus operationsdagen, inte vill deltaga frivilligt, 

saknade övre extremitet, tidigare erfarenhet av 

akupressur, sår, ärr eller infektion i området 

akupressuren skulle appliceras. 

 

Urvalsförfarande: Block-randomisering in i tre 

grupper. Randomisering på operationsdagen för att 

undvika de olika grupperna att påverka varandra. 

 

Intervention: 1) interventionsgrupp (IG) där aktivt 

akupressurband sattes på handlederna bilateralt en 

timma innan operation. 2) Placebogrupp (PG) där en 

akupressurband utan den aktiva kapsylen sattes på 

handlederna bilateralt en timma innan operation. 3) 

Kontrollgruppen (KG) utan intervention.   

Interventionen varade 6h efter kirurgi. 

 

Urval: N=202 bedömda för inklusion.  N=126 

Inkluderades i studien. N= 126 randomiserades   

IG= 43 Analys IG=37 

PG=41 Analys PG=37 

CG=42 Analys KG=37 

Bortfall: Byte av operationsteknik, missades att följas 

upp, för hårt akupressurband. 

 

Medelhög kvalitet 

 

+ 

Power om 37 deltagare i 

respektive grupp, vilket uppfylls. 

 

- 

Singlecenter, relativt liten 

population. 

  

Primära resultatet: 

Ingen signifikant 

skillnad i svårighet 

av illamående, 

incidens av 

illamående eller 

behov av 

”räddnings”-

läkemedel mellan de 

tre grupperna.  

 

Sekundärt resultat: 

Ingen signifikant 

effekt på reducering 

av smärta, 

analgetikabehov eller 

upplevelse av oro. 

 

 



42 

 

Bortfall: N=76 exkluderades innan randomisering pga. 

att de inte mötte inklusionskriterierna, inte ville deltaga, 

tidigare använt akupressur, pågående 

cytostatikabehandling. 

 

IG / PG / CG 

Antal: 37 / 37 / 37 

Ålder: 49,95 / 45,95 / 48,86 

Kön: kvinna / kvinna / kvinna 

ASA: 

BMI: 28,77 / 29,06 / 26,85 

Migrän: 6 / 8 / 4 

Icke-rökare: 29 / 35 / 27 

Tidigare PONV eller åksjuka: 22 / 20 / 16 

Postoperativa opioider: 30 / 31 / 25 

 

Datainsamlingsmetod: Dagen före operation t.o.m. 

dagen efter postop. 

Data insamlades genom intervjuteknik där man använde 

standardiserade formulär. 

 

- Information om ålder, BMI, kön, riskfaktorer. 

- Apfel risk score användes för att bedöma risk 

för PONV. 

- State Anxiety Inventory – en Likert-type 

skala. Patienten får besvara 20 frågor och 

grad av oro identifieras. 

- Numeric rating scale – grad 0-10. Patienten 

skattar smärta och illamående. 

- Satisfaction Evaluation Form – förbereddes 

av forskaren. Patienterna fick svara ja eller 

nej på frågor om tillfredställelse med 

armbandet och även bedöma på en skala 

mellan 0-10 om tillfredställelsen av 

armbandet gällande PONV vägdes upp 

gentemot smärtan och obehaget av 

armbandet. 

 

Analysmetod: Kolmogorov-Smirnov test, chi-square-

test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney post hoc tests 

with the Bonferroni correction. P value < 0,5%. 
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Bilaga 5. Evidensgradering 

*MH= Medelhög kvalitet, **H= Hög kvalitet 

Artikel Studiedesign Studie-

kvalitet 

Överförbarhet Oprecisa 

data 

Publicerings-

bias 

Evidensgradering 

Carr, K. L., Johnson, F. E., Kenaan, 
C. A., & Welton, J. M. (2015).  

RCT MH* 

 

God överförbarhet 

 

 

God 

precision 
Nej Måttlig +++ 

Ertas, G., Bengi Sener, E., Kaya, C., 

Ozkan, F., Ustun, Y. B., & Koksal, E. 

(2015).  

RCT H** God överförbarhet 

 

God 

Precision 
Nej Hög ++++ 

 

Frey, U. H., Funk, M., Löhlein, C., & 
Peters, J. (2009).  

RCT MH 

 

God överförbarhet 

 
God 

Precision 
Nej Måttlig +++ 

 

Majholm, B., & Møller, A. M. (2011).  RCT MH 

 

God överförbarhet 

 
Oprecisa, 

då de ej 

uppfyller 

power 

80%. 

Nej Låg ++ 

 

Nilsson, I., Karlsson, A., Lindgren, 

L.,Bergenheim, T., Koskinen, L.-O., 
& Nilsson, U. (2015). 

RCT H God överförbarhet 

 
God 

precision 
Nej Hög ++++ 

 

Oh, H., & Kim, B. H. (2017).  RCT MH 

 

God överförbarhet 

 
God 

precision 
Nej Måttlig +++ 
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