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Sammanfattning 

Bakgrund: Illamående och kräkningar är ett vanligt problem som sjuksköterskan ofta kan 

möta i sitt arbete. Illamående och kräkningar upplevs subjektivt och behandlas vanligtvis med 

läkemedelsgruppen antiemetika. Av de tillgängliga läkemedlen kan flertal orsaka 

biverkningar därför är det relevant för sjuksköterskan att ha kunskap om alternativa 

omvårdnadsåtgärder för att underlätta patienters upplevelse av illamående och kräkningar. 

Syfte: Att beskriva alternativa omvårdnadsåtgärder vid illamående och kräkning.  

Metod: Litteratursökningar genomfördes i Cinahl, Medline och AMED. Urvalet genomfördes 

i fyra steg, där först artiklarnas titlar lästes, sedan lästes abstracts, sedan lästes artiklarna i sin 

helhet och den vetenskapliga kvalitén granskades och värderades. Inklusionskriterierna var att 

beskriva alternativa omvårdnadsåtgärder eller behandlingar för att underlätta vid illamående 

och/eller kräkning. Exklusionskriterierna var översyns-, medicinskt/farmakologiskt inriktade 

artiklar, artiklar som hade fokus på barn eller gravida samt pilotstudier.  

Resultat: De vanligaste förekommande studierna innehöll akupunktur eller akupressur på 

öronen eller på P6 punkten, resultatet påvisar att akupunktur eller akupressur hade en 

reducerande effekt på illamående och/eller kräkningar. Avslappningstekniker och ett ökat 

intag av ingefära eller protein hade lindrande effekt vid illamående och/eller kräkningar. 

Slutsats: Det är svårt att dra slutsatser vilka alternativa omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

kan använda för att lindra patienters illamående och/eller kräkningar eftersom det är en 

subjektiv upplevelse men att det finns metoder som kan ha en lindrande effekt. 

Sökord: alternativ medicin, illamående, omvårdnadsåtgärder
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Inledning 

Sjuksköterskan kan vid olika situationer möta patienter som mår illa och/eller kräks. Ibland 

kan det förutses att patienten kommer att må illa eller kräkas men det kan också förekomma 

utan förvarning. Illamående och kräkningar kan upplevas som obehagligt och det är 

sjuksköterskans uppgift att stötta och reducera obehaget för patienten (Hawthorn, 1998).  

En situation där sjuksköterskan kan möta patienter med illamående och/eller kräkningar kan 

beskrivas som följande: 

En sjuksköterska som arbetar på en kirurgavdelning ansvarar för en man som är inskriven på 

avdelningen efter en operation. Vid ett tillfälle uppmärksammar sjuksköterskan att mannen 

inte kan ligga stilla och andas snabbt. Mannen beskriver att han har ont i magen och mår 

illa. Sjuksköterskan konsulterar ansvarig läkare som ordinerar tablett primperan mot 

illamåendet. Dagen efter rapporterar mannen att han upplever kraftigare smärtor i magen 

och intensivare illamående. Han diagnostiserades med mekaniskt ileus som kan varit en följd 

av behandlingen med primperan och hans immobilisering. 

Om sjuksköterskan hade haft mer utförlig information angående lindring av illamående och 

kräkningar genom alternativa omvårdnadsåtgärder hade mannens tillstånd eventuellt 

förhindrats. Läkemedelsbehandling är inte alltid det lämpligaste alternativet för att behandla 

illamående och/eller kräkningar och därför genomfördes den här studien. 

1 Bakgrund 

Illamående och/eller kräkningar upplevs subjektivt och därför kan det vara svårt att bedöma, 

kan förekomma som en engångsföreteelse med kort förlopp men kan också bero på en 

allvarlig skada eller sjukdom med långdraget förlopp. Kräkning och illamående är två 

separata begrepp som oftast förknippas tillsammans men kan existera var för sig (Berntzen et 

al., 2011).  

Illamåendet och/eller kräkningar beskrivs ofta som ett symtom som kan och ska lindras 

istället för att undersöka bakomliggande orsaker. För att möjliggöra adekvat behandling av 

illamående och/eller kräkningar bör sjuksköterskan genomföra en analys av symtomet. Om 

analysen utförts korrekt kan bakomliggande orsak till illamåendet och/eller kräkningen 

identifieras och orsaken till symtomet behandlas (Strang & Jakobsson, 2013).  Analysen 

genomförs som ett naturligt steg i omvårdnadsprocessen, där olika steg används för att 

identifiera behov, upprätta realistiska mål som avhjälper problemet, planera åtgärder samt 

utvärdering av resultatet (Hawthorn, 1998).  

1.1 Fysiologi 

Illamående och kräkningar beskrivs av Slørdal och Rygnestad (2009) som kroppens 

skyddsmekanism mot gifta ämnen i omgivningen. Illamående uppstår när kroppen utsätts för 

ett kräkningsstimuli som kan vara allt från påverkan på viscerala receptorer i svalget eller 

magsäcken till emotionella faktorer. Kräkningsstimulit transporteras via kemoreceptorer i 

triggerzonen via nervtrådar till hjärnstammen, där kräkcentrat är positionerad och utlöser 

fysiologiska reaktioner i kroppen och illamående är en följd av de reaktionerna (Boberg 

2016). 
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Illamående och kräkningar beskrivs som en subjektiv upplevelse och uppfattas individuellt 

men det finns några karaktäristiska symtom såsom takykardi, frusenhet, kallsvettig, blek och 

ökad salivproduktion (Bengtsson & Stenzelius, 2009). Andra kännetecken kan vara motvilja 

mot mat, ökat sväljande samt att det kan förekomma en sur smak i munnen (NANDA 

International, 2015). När kroppen förbereds för att kräkas sker en kedja av förändringar i 

kroppens funktioner. Peristaltiken i tarmarna förändras, magsäckens rörelser upphör och 

matspjälkningen avstannar. Kroppens försvarsmekanism vid kräkning är att minska 

enzymsekretionen i magsäcken för att förhindra frätskador i matstrupe och munhåla. Därefter 

kontraheras andningsmuskulaturen och ett övertryck respektive undertryck skapas i 

bröstkorgen och buken, känt som en kväljning. På grund av övertrycket i bukhålan ändras 

riktningen av innehållet i tolvfingertarmen och tillsammans med den förändrade peristaltiken 

transporteras innehållet upp mot magsäcken. Tänjningsreceptorerna i magsäcken uppfattar en 

vidgning och skickar information vidare till kräkcentrat som sänder nervsignaler till 

andningsmunskulaturen att kraftigt kontrahera och skapa ett övertryck. Övertrycket i bukhålan 

och bröstkorgen medför att magsäckens innehåll rör sig uppåt mot munhålan och resulterar i 

en uppkastning (Bengtsson & Stenzelius, 2009). Ovanstående processer följs av 

efterkräkningsstadiet som är kroppens fysiologiska respons på illamående och kräkning. 

Stadiet består av kraftlöshet, frysningar och skakningar. Orsaken till de här tillstånden som 

kroppen befinner sig i är inte känt. Det skulle kunna kopplas samman med den metaboliska 

påfrestningen och det energikrävande muskelarbetet som en kräkning medför (Hawthorn, 

1998). 

1.2 Bedömning av illamående 

Visuell Analog Skala (VAS) är ett bedömningsinstrument som är 10 cm och numreras från 

noll till tio, där tio skattas som värsta tänkbara besvär och noll som inga besvär. Patienten kan 

själv markera ett värde mellan noll till tio på bedömningsinstrumentet. Behandling kan sedan 

anpassas och utvärderas i enlighet med patientens behov. Numeric Rating Scale (NRS) är ett 

skattningsinstrument som i likhet med VAS mäter upplevelsen av besvären med hjälp av en 

skala graderad från noll till tio där patienten ringar in den siffra som hen tycker 

överensstämmer med upplevelsen av symtomen (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 

Sjuksköterskan kan använda sig av klinisk intuition för att få information om patientens 

tillstånd, alltså förmågan att identifiera förändringar i hälsotillståndet enbart genom att titta 

patienten. Den kliniska intuitionen innefattar de omedvetna kroppssignaler som patienten 

förmedlar till exempel ökad salivproduktion (Hægerstam, 2011). Med stöd av 

bedömningsinstrumenten (Lindqvist & Rasmussen, 2009) och den kliniska intuitionen 

(Hægerstam, 2011) kan sjuksköterskan bilda sig en helhetsbild av patientens subjektiva 

upplevelse av illamående och/eller kräkning.  

1.3 Läkemedelsbehandling 

Illamående och kräkningar behandlas vanligen med läkemedelsgruppen antiemetika som delas 

in i seratoninantagonister och övrig antiemetika. Seratoninantagonist-gruppen består av tre 

undergrupper: neuroleptika, ondansentron och glukokortikoirder. Till gruppen övrig 

antiemetika tillhör antihistaminer, bensodiazepiner, sekretionshämmande medel, 

antikolinergika, prokinetiska medel samt neurokinin-1-receptorantagonister (Berntzen et al., 

2011). Vikten av en profylaktisk behandling vid särskilda tillfällen som exempelvis en 
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operation betonas. Om behandling inleds efter ingreppet så kan symtomet bli så pass 

komplext att det blir svårt att bryta (Slørdal & Rygnestad, 2009). 

Vid behandling av illamående och kräkningar väljs i första hand att behandla med 

neuroleptika, metokloperamid eller antihistamin som ensam behandlingsmetod. Om 

ovanstående inte har önskad effekt väljs i andra hand att kombinera två eller alla preparat. Vid 

svåra fall av illamående och/eller kräkningar kan kortison i kombination med 

serotoninantagonister användas under en kortare period för att bryta symtomet och få fullgod 

effekt (Strang & Jakobsson, 2013).  

1.4 Erikssons vårdteori 

Katie Eriksson beskriver omsorg som en grundläggande del i omvårdnad och i människans 

liv. Omvårdnadens mål är att uppnå optimal hälsa och välbefinnande oavsett om det finns 

någon bakomliggande sjukdom eller handikapp (Kirkevold, 2000). Att besväras av illamående 

och/eller kräkningar beskrivs som påfrestande och konsekvenserna av långvarigt besvär kan 

resultera i nedsatt livskvalitet (Strang & Jakobsson, 2013). Besvären av illamående och/eller 

kräkningar upplevs subjektivt (NANDA International, 2015) och enligt Erikssons vårdteori 

bör den huvudsakliga delen av omvårdnad fokusera på patientens subjektiva reaktion och 

tolkning av sjukdomen (Kirkevold, 2000). 

Omvårdnad ska bygga på en väletablerad och trygg relation mellan sjuksköterska och patient 

med syfte att bevara patientens integritet. För att möjliggöra en trygg relation måste 

sjuksköterskan vara säker i sin egen identitet exempelvis vara medveten om sina förkunskaper 

och förförståelse för att kunna bemöta patienten på bästa sätt. Sjuksköterskan möter och 

vårdar hela patienten där kroppen, själen och anden måste respekteras och finnas i åtanke när 

omvårdnaden planeras och utförs. Katie Eriksson menar att den naturliga vården inte är 

tillräcklig om den inte leder till kroppsligt välbefinnande för patienten, patientbegreppet 

(Kirkevold, 2000). 

Ett av Katie Erikssons överordnade mål inom omvårdnad är bland annat att tillgodose 

patientens grundläggande behov samt att stärka den naturliga förmågan att överta vård och 

lindra. Patienten bör känna sig välkommen, bekräftad och förstådd så att hens värdighet 

upprätthålls (Kirkevold, 2000). 

 

1.5 Sjuksköterskans omvårdnad vid illamående och/eller kräkningar 

Sjuksköterskans uppgift vid illamående och/eller kräkningar beskrivs som att lindra och 

reducera obehag som illamående och kräkningar medför samt att minska risken för 

komplikationer (Berntzen et.al, 2011). Med syfte att utföra adekvat omvårdnad kan 

sjuksköterskan använda omvårdnadsprocessen för att bedöma patientens tillstånd och behovet 

av omvårdnad. Tillsammans med bedömningsinstrument, vitala parametrar och samtal med 

patient och/eller anhöriga kan sjuksköterskan identifiera vilka individuella behov som finns. 

När patientens omvårdnadsbehov är identifierat kan lämpliga omvårdnadsåtgärder och 

realistiska mål planeras utifrån patientens individuella behov och önskan i enlighet med 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 a §). En viktig del av sjuksköterskans 
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arbete är även uppföljning efter att omvårdnadsåtgärder blivit utförda för att utvärdera 

effekten (Hawthorn, 1998).  

1.6 Problemformulering 

Omvårdnadsåtgärderna utförs med syfte att förbättra patientens livskvalitet vilket kan 

medföra utmaning för sjuksköterskan eftersom illamående och/eller kräkningar upplevs 

subjektivt av patienten och likaså vilka åtgärder som kan lindra. Långvarigt illamående 

och/eller kräkning kan innebära en hälsorisk för patienten och därför bör sjuksköterskan ha 

grundläggande kunskap om vad långvarigt illamående och/eller kräkning kan medföra. 

Uttorkning, elektrolytrubbning och viktnedgång kan förekomma efter både en kort eller lång 

period av illamående och/eller kräkningar. I det omvårdnadsansvar som medföljer 

sjuksköterskeyrket ingår det att identifiera tillstånd som uppkommit och arbeta preventivt för 

att förhindra uppkomsten. Vätskelistor och daglig vikt kan sjuksköterskan kontrollera för att 

samla information om patientens hälsotillstånd (Hawthorn, 1998). 

Vid de tillfällen då sjuksköterskan inte har möjlighet att administrera antiemetiska läkemedel 

eller då de inte ger önskad effekt för patienten är det viktigt att ha kunskap om hur illamående 

och kräkningar kan lindras med alternativa metoder som inte involverar läkemedel. En 

sammanställning av befintliga alternativa eller komplementära metoder samt behandlingar 

kan underlätta planeringen av omvårdnadsåtgärder. Resultatet kan främja en vård med fokus 

på att öka patientens välbefinnande efter de individuella önskningar och behov som finns. 

2 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva alternativa omvårdnadsåtgärder vid illamående och 

kräkning.  

3 Metod 

För att besvara föreliggande arbetets syfte valdes litteraturstudie med deskriptiv design och 

induktiv ansats, d.v.s. att insamlad data bildar kategorier. Litteratursökning innebär att 

tidigare forskning som svarar på syftet sammanställs (Kristensson, 2014). 

3.1 Sökstrategi 

En litteratursökning genomfördes för att finna artiklar som kan besvara litteraturstudiens 

syfte. De meningsbärande orden i syftet identifierades till: alternativ, illamående, kräkning 

och omvårdnadsåtgärder. Orden översattes till engelska och blev: alternative, nausea, 

vomiting och interventions. 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och Medline som innehåller relevant forskning 

inom ämnet omvårdnad, sökningar förekom även i AMED som är en databas för alternativ 

medicin samt alternativa behandlingar. Utifrån de meningsbärande orden söktes sedan 

ämnesord i MeSH. Ämnesorden kontrollerades också i databaserna Medline, CINAHLs och 

AMEDs tesaurus. Databasernas tesaurus har olika uttryck och begrepp (Kristensson, 2014), 

därför gjordes separata sökningar i de valda databaserna för att finna relevanta ämnesord och 

rätt sökord.  
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Sökord Medline-MeSH CINAHL headings AMED subjects 

Alternative Complementary therapies Alternative therapies - 

Nausea Nausea/nausea and vomiting Nausea/nausea and 

vomiting 

Nausea 

Vomiting vomiting/nausea and 

vomiting 

vomiting/nausea and 

vomiting 

Vomiting 

Interventions - Nursing interventions - 

Tabell 1 - sökord 

I Medline-MeSH databas användes inte interventions som ett ämnesord då det inte fanns 

något som överensstämde med det, ordet söktes istället i fritext. I AMED fanns inga ämnes 

ord för Alternative och Interventions, orden söktes istället i fritext. Non pharmacological 

användes också vid sökningen i databaserna för att få artiklar som innehöll behandling utan 

farmakologiska medel. 

Ämnesorden söktes först enskilt i de tre databaserna och kombinerades sedan. Trunkering (*) 

användes vid sökning i fritext för att finna alla ändelser av ordet. Boolesk operatorerna AND 

och OR användes för att få en bred och effektiv sökning (Kristensson, 2014).  

Sökningen begränsades till det engelska språket och peer rewieved för att endast få artiklar 

som var vetenskapligt granskade. I Medline och AMED fanns det inte möjlighet att välja peer 

reviewed vid sökningen, därför fick artiklarna som gick att relatera till föreliggande studies 

syfte genomgå en enskild granskning för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén. För att 

endast få aktuell forskning inom området så begränsades sökningen till artiklar publicerade 

mellan 2005 och 2016.  

3.2 Urval 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle beskriva hur illamående behandlas utan 

farmakologisk behandling. Artiklar om kvinnor och män över 15 år och oavsett sjukdom 

inkluderades. Exklusionskriterierna var översynsartiklar (reviews), artiklar som var 

medicinskt eller farmakologiskt inriktade. Artiklar med gravida i fokus samt pilotstudier 

exkluderades också. 

Sökningarna genomfördes och i urval ett exkluderades artiklar som inte hade relevant titel. I 

urval två lästes kvarvarande artiklars abstracts. Artiklar med otydlig abstracts eller abstracts 

som inte svarade på föreliggande studies syfte exkluderades. Vid urval tre lästes kvarvarande 

artiklarnas metod- och resultatdel med föreliggande studies exklusions- och 

inklusionkriterierna i fokus. Det slutgiltiga antalet artiklar blev tio. 

Dubbletter av artiklar förekom i sökningen vilket rapporterades som ovan förutom att de inte 

redovisades under urval tre i sökmatrisen. 

3.3 Etiska överväganden 

För att säkerställa att artiklarna var etiskt godkända kontrollerades om det redovisades att 

patienterna i studierna hade informerats om sitt deltagande och gett sitt samtycke till att 

medverka. De artiklar som valdes till litteraturstudien redovisade godkännandet från de etiska 



6 

 

kommittéerna och samtycken från patienten. Att artiklarna hade etiskt godkännande från 

specifika kommittéer tyder på att patienterna informerats om sitt deltagande samt syfte, metod 

och vilka risker som finns med studien (Kristensson, 2014). 

I resultatdelen redovisade författarna all information som inhämtats utan att det blivit 

förvrängt. 

3.4 Värdering 

Artiklarna granskades enligt bedömningsformulär som Kristensson (2014) beskriver för att 

säkerställa studiernas tillförlitlighet och trovärdighet. I granskningen värderades studiernas 

inklusions- och exklusionskriterier, urvalsförfarandet, urvalets storlek och om det fanns 

skillnader i urvalet. I värderingen granskades också om det förekom randomisering och 

blindning, hur data samlats in samt om det förekom bortfall och anledningen till det. 

Majoriteten av artiklarna som inkluderades i studien var inte vetenskapligt granskade innan de 

publicerats och kan anses ha tveksam vetenskaplig kvalitet men inkluderades trots det på 

grund av svårighet att få tillräckligt med data. Om sökningen genomförts med mindre fokus 

på publiceringstiden skulle eventuellt fler vetenskapligt granskade artiklar framkommit med 

eventuella metoder som kan anses föråldrade och som inte används i vården längre. 

Artikelmatriser skrevs för varje artikel för att tydliggöra syfte, metod, urval, analys, 

inklusions- och exklusionskriterier, svagheter, styrkor och resultat. 

3.5 Analys 

En integrerad analys användes vid analys av data som innebär att ord, fraser eller meningar 

som besvarar litteraturstudiens syfte bildade kategorier (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes 

enskilt av författarna till föreliggande arbete för att få ökad insikt samt för att förhindra att 

resultat som redovisas inte missas. Ord och meningar som ansågs svara på föreliggande 

studies syfte markerades och sammanställdes utifrån likheter och olikheter. Fyra kategorier 

med likartat innehåll bildades och redovisas under fyra rubriker i resultatdelen. Den 

integrerade analysen föreföll naturligt när datan analyserades, eftersom akupunktur och 

akupressur separerades först och data som inte passade in under rubriken skapades andra 

lämpliga rubriker. 

4 Resultat 

Resultatet bygger på åtta studier med kvantitativ design och två studier med kvalitativ design. 

4.1 Akupunktur 

Effekten av öronakupunktur på postoperativt illamående och/eller kräkningar undersöktes i en 

studie med kvinnliga patienter. Under en period på 0-24 timmar efter operation 

dokumenterade personal på den postoperativa avdelningen fynd som var relevant för studien. 

Illamående och/eller kräkningar förekom hos 6 % av patienterna som fått akupunktur. I 

kontrollgruppen som inte fick verksam akupunktur förekom illamående och/eller kräkningar 

som lägst hos 36 % av patienterna under samma tidsperiod (Sahnmeddini & Fazelzadeh, 

2008).  

En annan studie visade att akupunktur på P6 punkten som återfinns på insidan av handleden 

hade en reducerande effekt på postoperativt illamående och/eller kräkning. Patienter som 
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behandlats med akupunktur på handleden hade en lägre incidens av illamående och/eller 

kräkningar 24 timmar efter operationen jämfört med en kontrollgrupp som behandlats med 

falsk akupunktur på samma punkt (Schneider, Löwe & Streitberger, 2005). 

I en studie undersöktes effekten av electroakupunktur vid illamående och/eller kräkningar. 

Resultatet visade att 37 % av patienterna inte upplevde något illamående och att episoderna av 

kräkning upphörde. Resultatet visade också att 93 % upplevde en signifikant skillnad i grad av 

illamående. Prevalensen av kräkningar reducerades signifikant med akupunkturen under andra 

behandlingen av kemoterapi (Choo et Al. 2006). 

4.2 Akupressur 

I en studie testade patienter på en hospiceavdelning Motion Sickness Bands (MSB – 

”åksjukeband”). MSB beskrivs som ett armband som applicerar ett lätt tryck på P6 punkten 

som återfinns på insidan av handleden. MSB hade reducerande effekt på illamående och/eller 

kräkningar hos 29 av 33 patienter (Wright, 2005). 

I en annan studie fick kvinnor som behandlades med kemoterapi testa MSB för att undersöka 

effekten på illamående och/eller kräkningar. Studien visade att MSB hade en reducerande 

effekt på obehaget som uppstår vid illamående och/eller kräkningar. Förekomsten av 

illamående och/eller kräkningar var signifikant lägre hos de patienter som använde MSB 

jämfört med patienter som endast mottog standardbehandling med antiemetika (Molassiotis, 

Helin, Dabbour & Hummerston, 2006). 

Resultat från en annan studie visade att patienter som använt akupressurarmband upplevde 

reducerat eller inget illamående. Det visades ingen skillnad i antalet kräkningar mellan 

patienterna som använde akupressurarmband och de som endast fick standardbehandling 

(Molassiotis et. al, 2013). 

4.3 Avslappning 

I en studie fick patienter som behandlades med kemoterapi instruktioner om 

avslappningstekniker som används inom yoga. Patienterna fick undervisning om meditation, 

medveten andning och medvetenhet om sin omgivning. De uppmanades att utföra övningarna 

minst tre timmar i veckan. Intensiteten av illamående och/eller kräkningar i 

yogainterventionsgruppen hade reducerats jämfört med kontrollgruppen som inte fick 

instruktioner om avslappningstekniker. Yogainterventionen hade en signifikant effekt på 

upplevelsen av illamående och/eller kräkningar som orsakats av kemoterapi (Raghavendra et. 

al, 2007). 

I en annan studie fick 19 patienter välja mellan fot/underbensmassage och 

hand/underarmsmassage. Sjuksköterskor på avdelningen där patienterna behandlades med 

kemoterapi, fick möjlighet att utföra massage på patienterna under behandlingen med 

kemoterapi. Patienterna fick skatta illamåendet med VAS-skalan före och efter kemoterapin i 

kombination med massage. Studiens kontrollgrupp fick istället för massage ett samtal med en 

sjuksköterska. Studiens resultat visar att massage reducerade illamående och kräkningar 

signifikant jämfört med kontrollinterventionen (Billhult, Bergbom & Stener-Victorin, 2007). 
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4.4 Ingefära och protein 

Proteindrink med ett högt proteinvärde samt ingefära som intogs två gånger om dagen 

testades av patienter med syfte att undersöka om illamående och/eller kräkningar reducerades. 

Under tre dagar fick patienterna föra anteckningar i en symtomdagbok som senare jämfördes 

med symtomdagböckerna från en kontrollgrupp som inte fick extra protein eller ingefära. 

Patienterna i interventionsgruppen upplevde reducerat illamående och kräkning jämfört med 

de i kontrollgruppen. Studien visade att sex av 24 patienter upplevde illamående och kräkning 

under interventionsperioden (Levine et. Al, 2008).  

En studie undersökte effekten av ingefära som alternativ behandlingsmetod vid illamående 

och/eller kräkning som orsakats av kemoterapi. Studien visade en signifikant skillnad i 

upplevelsen av illamående och/eller kräkning mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Efter behandlingen med kemoterapi så upplevde ingen av patienterna i 

interventionsgruppen illamående eller kräkning (Alparslan et. Al, 2012).  

5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att akupunktur och akupressur är de alternativa åtgärderna som återfanns i 

flest artiklar. Det redovisas i resultatet att MSB kan reducera illamående och/eller kräkningar 

signifikant. Avslappningstekniker och massage hade en reducerande effekt på obehaget som 

illamående och/eller kräkningar kan medföra. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva alternativa omvårdnadsåtgärder vid illamående och 

kräkningar. En litteraturstudie med deskriptiv design användes för att besvara studiens syfte. 

Vetenskapliga artiklar söktes fram med ämnesord och sökord i databaserna CINAHL och 

Medline som innehåller forskning om omvårdnad. Sökningar genomfördes också i AMED 

som innehåller forskning om alternativa och komplementära behandlingsmetoder. Boolesk 

operatorerna AND och OR användes för att få en bred sökning. För att endast få tidsaktuell 

forskning begränsades sökningen till artiklar som publicerats mellan 2005-2016. Sökningen 

begränsades till det engelska språket vilket kan ha medfört att studier som besvarar syftet på 

andra språk exkluderades. Sökningen i databasen CINAHL resulterade i ett antal artiklar 

varav ingen bedömdes svara på föreliggande litteraturstudies syfte och inkluderades inte.  

Artiklarna värderades med bedömningsmallar som Kristensson (2014) beskriver för att 

identifiera eventuella systematiska fel. Alla artiklar redovisade att etiskt godkännande och 

patienterna var informerade om och hade godkänt sitt deltagande i studien. Artikelmatriser för 

varje artikel skrevs för att tydliggöra syfte, metod, urval, analys, inklusions- och 

exklusionskriterier samt styrkor och svagheter. På grund av den tveksamma vetenskapliga 

kvalitén i en del artiklar så kunde inte några styrkor som till exempel kontrollgrupp eller 

randomisering redovisas för vissa artiklar. 

Data som analyseras efter en given ram med kategorier kallas för deduktiv analys 

(Kristensson, 2014). Deduktiv analys valdes inte för det ansågs inte aktuellt av författarna. 
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I bakgrunden förekommer fakta från en bok utgiven 1998 och kan anses innehålla omoderna 

metoder och åtgärder. Ingen nyare upplaga av boken har påträffats och författarna valde trots 

det att använda den som referenslitteratur för att innehållet var aktuellt och relevant. 

Av det totala antalet artiklar som ligger som grund för föreliggande studies resultat var fem av 

artiklarna RCT-studier. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (u.å) beskriver 

att RCT som studiedesign möjliggör hög kvalité på resultatet och hög pålitlighet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Akupressur som utförs på P6 punkten, tre fingersbredder ned på handleden från handflatans 

slut har länge varit känt att kunna lindra illamående och kräkningar (Molassiotis et. al, 2013). 

Akupunktur på P6 punkten kan också ha en viss lindrande effekt på illamående och 

kräkningar (Schneider, Löwe & Streitberger, 2005). Resultatet från studierna kan tyda på att 

MSB kan för vissa individer figurera som en fullvärdig alternativ behandling mot illamående 

och/eller kräkningar. Om MSB blir mer erkänt som behandlingsmetod och börjar användas 

mer i den kliniska verksamheten kan många av de patienter som upplever illamående och/eller 

kräkningar erbjudas skonsammare lindring. Patienterna kunde ges möjlighet att vara delaktiga 

i sin vård och behandling om de på eget initiativ kan applicera MSB som en snabb och 

lättillgänglig metod i syfte att lindra illamående och/eller kräkningar. Akupressur som MSB 

kan i vissa fall ge en bättre symtomlindring till patienten eftersom risken för de biverkningar 

som kan uppkomma vid antiemetikabehandling minimeras. Effekten av MSB på illamående 

och/eller kräkningar kan påverkas av det kulturella synsättet på alternativa behandlingar, till 

exempel om individen vuxit upp med en tilltro till traditionell medicinsk behandling kan 

effekten av MSB påverkas i tron att det inte underlättar.  

Molassiotis et. al (2008) redovisar att de kvinnliga patienterna i studien upplevde bättre 

symtomlindring av MSB än de manliga patienterna. På grund av hormonella faktorer besväras 

kvinnor oftare av illamående och/eller kräkningar än män (Strang & Jakobsson, 2013), det 

kan ha varit en bidragande orsak till att majoriteten av patienterna i studierna var kvinnor. Att 

kvinnor var överrepresenterade i studierna kan ha påverkat resultatet om effekten av MSB 

upplevs olika av kvinnor och män. Ett alternativt hade varit att undersöka effekten av MSB på 

en grupp med jämnare könsfördelning eller med mer eller endast män.  

I en studie redovisas att akupunktur som appliceras på öronen har en tendens att lindra graden 

av illamående och/eller kräkningar. Hos patienterna som behandlades med öronakupunktur 

innan en operation förekom illamående och/eller kräkningar endast hos 6 % 0-24 timmar efter 

operationen. Samtidigt fick patienterna i kontrollgruppen falsk akupunktur på öronen och 

förekomsten av illamående och/eller kräkningar rapporterades som lägst 36 % 0-24 timmar 

efter operationen (Sahnmeddini & Fazelzadeh, 2008). En orsak till resultatet kan vara att 

öronakupunktur kan ha lindrande effekt på illamående och/eller kräkningar. Om 

öronakupunktur skulle erbjudas som alternativ behandling mot illamående och/eller 

kräkningar i klinisk verksamhet skulle eventuellt medföra att det patientnära arbetet för 

sjuksköterskor ökar. Akupunktur kan vara mer tidskrävande att genomföra än MSB och 

läkemedelsadministrering, men samtidigt blir sjuksköterskan mer närvarande för patienten. 

Men det kan också resultera i att sjuksköterskan blir mer involverad i specifika patienter i 

syfte att underlätta deras illamående och/eller kräkningar samtidigt som andra patienter som 
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inte behöver akupunktur kan bli mindre uppmärksammade av sjuksköterskan. Det kan vidare 

påverka den relation mellan patient och sjuksköterska som Kirkevold (2000) beskriver som 

viktig för att möjliggöra god omvårdnad. Akupressur jämfört med akupunktur kan upplevas 

lindrigare av patienter eftersom akupressur inte involverar nålar vilket kan upplevas som 

obehagligt. Akupressur kan också vara lättare som sjuksköterska att applicera på patienter vid 

behov jämfört med akupunktur som kräver utbildning och kunskap om behandlingen. Enblom 

et. Al (2011) beskriver i sin studie att de misstänkte ett samband mellan reduceringen av 

illamående och/eller kräkningar och den extra omvårdnad som patienterna i 

interventionsgrupperna fick. De menar att när hela behandlingsperioden genomförs av samma 

terapeut upplever patienterna extra närhet och en relation som bygger på en känsla av trygghet 

kan etableras, vilket kan resultera i en minskad upplevelse av obehag. Den extra 

uppmärksamhet som medföljer behandlingen kan leda till att patienten känner sig extra 

uppmärksammad och att hens symtomupplevelse förändras till det bättre. 

Majoriteten av artiklarna som inkluderades i föreliggande litteraturstudie var kvantitativa 

studier och eftersom illamående och/eller kräkningar beskrivs som en subjektiv upplevelse 

(Bengtsson & Stenzelius, 2009) hade fler kvalitativa studier som undersöker den enskilda 

individens upplevelser varit önskvärt för omvårdnaden bör enligt Erikssons vårdteori 

(Kirkevold, 2000) utgå ifrån patientens subjektiva upplevelse, därför hade kvalitativa artiklar 

ansetts som mer relevant. Genomgående var det stora bortfall i studierna som kan bero på att 

cancerdiagnos var vanligt förekommande som inklusionskriterie eftersom behandlingen mot 

cancer ofta har illamående och/eller kräkningar som biverkan. Cancer är en allvarlig diagnos 

och cirka 35 % av de som diagnostiseras kan inte botas (Hedefalk, 2014), i Sverige var cancer 

den näst vanligaste dödsorsaken 2013 (Socialstyrelsen, 2015). Att få beskedet att 

behandlingen inte har någon effekt och kommer avslutas kan väcka många känslor, tankar och 

frågor hos patienten som bland annat behöver stöd för reflektion och förberedelse inför döden 

(Friedrichsen, 2013). Beskedet om avslutad behandling kan vara en orsak att patienter valde 

att återkalla deltagandet i studien för att få mer tid till det som upplevs viktigt i deras liv. Det 

kan anses vara etiskt inkorrekt att genomföra studier med placeboeffekt på patienter med 

dödliga sjukdomar eftersom den tid patienten kan ha kvar i livet ska vara med god 

symtomlindring. Patienter med cancer som till exempel ingår i en kontrollgrupp som får falsk 

akupunktur för att undersöka effekten av akupunktur vid illamående och/eller kräkningar får 

inte möjlighet till den eventuella lindringen som akupunktur kan ha. Samtidigt är samhället 

beroende av vidare forskning inom ämnet för att kunna utläsa vilka alternativa 

omvårdnadsåtgärder som har bäst effekt och som är användbara inom vården. Vidare kan en 

hög förbrukning av läkemedel påverka miljön vilket gör det högst relevant för alternativa och 

komplementära omvårdnadsåtgärder eller behandlingsmetoder att anammas mer i det kliniska 

arbetet.  

7 Slutsats 

Eftersom illamående och kräkningar upplevs subjektivt kan det vara svårt att studera 

alternativa omvårdnadsåtgärder som lindrar illamående och/eller kräkningar hos alla patienter. 

Akupressur i form av MSB kan vara en lättillgänglig och skonsam metod för att reducera 
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illamående och/eller kräkningar för vissa patienter. Andra metoder som akupunktur, massage, 

avslappningstekniker, extra protein och ingefära kan lindra illamående och/eller kräkningar.  

8 Klinisk nytta och tillämpning 

Om sjuksköterskan har kunskap och kan omsätta kunskapen om den reducerande effekt som 

de alternativa metoderna har vid illamående och/eller kräkningar kan det leda till att patienter 

får en skonsammare symtomlindring utan läkemedelsbiverkningar. Metoder som akupressur, 

massage och avslappningsövningar kan sjuksköterskan tillsammans med patienten välja att 

tillämpa utan läkarordination i syfte att underlätta och lindra patientens subjektiva upplevelse 

av illamående och/eller kräkningar. Sjuksköterskan kan ge patienter som besväras av 

illamående och/eller kräkningar information om MSB och vilken effekt MSB kan ha på 

symtomet. Patienten kan få möjlighet att vara mer deltagande i sin vård och behandling i en 

större utsträckning om de kan applicera MSB på eget initiativ. Vidare forskning där MSB och 

akupunktur studeras i syfte att lindra illamående och/eller kräkningar med fokus på 

patienternas subjektiva upplevelse av behandlingen kan vara önskvärt för att få ökad 

förståelse av behandlingens effekter.
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medicine society 18, 

2012. 

Turkiet. 

 

Undersöka effekterna 

av ingefära på 

illamående och/eller 

kräkning som orsakats 

av kemoterapi. 

Metod: Kvantitativ studie  

Urval: 45 patienter som var män och kvinnor 

över 18 års ålder ingick i studien då de fick 

behandling av kemoterapi på en avdelning under 

en viss tid.  

Bortfall:  
Inklusion: Patienter över 18 år, inga 

kommunikationssvårigheter, inga abnormiteter i 
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Exklusion: Inga exklusionskriterier redovisades 

Intervention: En grupp med patienter fick 800 

mg tablett med ingefära morgon och kväll 

samtidigt som kontrollgruppen endast fick 

antiemetika.  

Datainsamling: Sjuksköterska som 

administrerade kemoterapin till patienterna i 

interventions-och kontrollgruppen 

dokumenterade graden av illamående och 
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kemoterapin. 

Analys: Statistisk analys 
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reducerande effekt på 

illamående och/eller 

kräkningar. 

  



 

 

Artikelmatris-bilaga 2         Sid 2 (10) 

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Billhult, A., Bergbom, I., 

& Stener-Victorin, E. 

Massage relieves nausea 

in women with breast 

cancer who are 

undergoing 

chemotherapy. 

Journal of Alternative & 

Complementary Medicine 

13, 2007. 

Sverige. 

 

Undersöka effekten 

av massage på 

illamående, ångest 

och depression hos 

patienter med 

bröstcancer som 

behandlas med 

kemoterapi. 

Metod: kvalitativ RCT-studie med prospektiv 

datainsamling 

Urval: 39 kvinnor med en medelålder på 51,8 år 

som behandlades med kemoterapi på en 

onkologisk klinik valdes konsekutivt.  

Bortfall: 0 

Inklusion: Bröstcancerdiagnos, kvinna, 

planerade behandlingar med kemoterapi 

Exklusion: 

Intervention: En grupp fick massage i syfte att 

se om det har en reducerande effekt på 

illamåendet, samtidigt som de fick antiemetika. 

En kontrollgrupp fick endast antiemetika. 

Datainsamling: Visuell Analog Skala 

Analys: Statisk analys  

 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier. Det 

fanns en skillnad av 

ålder, stadie på cancern 

och vilken typ av 

operation de gått 

igenom i interventions- 

och kontrollgruppen. 

Styrkor: Inget bortfall 

och datainsamlingen 

skedde med ett 

instrument som är väl 

beprövat och som 

används i det kliniska 

arbetet. 

Massage på 

händerna/underarmarna och 

fot/underben minskade 

illamående signifikant jämfört 

med kontrollgruppen som inte 

fick någon massage. 
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illamående och 

kräkningar i 

kombination med 

5HT3 antagonist och 

dexametason 

 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Konsekutivt urval. 47 kvinnliga patienter i 

åldern 37-60 deltog.  

Bortfall: 20 patienter  

Inklusion: Patienter med cancerdiagnos som 

upplevde kräkningar efter sin första behandling 

med kemoterapi. 

Exklusion: Metastaser i centrala nervsystemet, 

onormal blodstatus/elektrolyter, onormal 

renal/leverfunktion, gastrointestinal patologi, 

kräkningar 24 timmar före kemoterapi, 

livshotande sjukdom som utgör hinder för 

behandling eller redan får akupunktur under en 

period av kemoterapi exkluderades från studien.   

Intervention: Deltagarna fick utöver standard 

behandlingen av antiemetika även akupunktur på 

handleden på den s.k. P6-punkten och genom 

nålarna sändes elektricitet.  

Datainsamling: En dagbok där deltagarna 

dokumenterade sina episoder av illamående och 

kräkningar. 

Analys: Statistisk analys 

Svagheter: Endast 

kvinnor deltog i 

studien. Svaga 

inklusionkriterier. 

Ingen kontrollgrupp 

och ett stort bortfall. 

Styrkor:  

Resultatet visar att 96 % av 

studiens deltagare ansåg att 

elektroakupunktur hjälper mot 

illamående och kräkningar. 37 % 

av deltagarna upplevde 

ingen/inga episoder av 

illamående.  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Levine, M., Gillis, M., 

Yanchis Koch, S., Voss, 

A, Stern, R., & Koch, K. 

Protein and ginger for the 

treatment of 

chemotherapy-induced 

delayed nausea. 

Journal of Alternative & 

Complementary medicine 

14, 2008. 

Tyskland. 

 

Utforska 

användandet av 

proteinrika måltider 

med ingefära för att 

behandla illamående 

som uppstår efter 

kemoterapi. 

Metod:  
Urval: De patienter som fanns tillgängliga vid en 

tid och uppfyllde inklusionkriterierna, 36 deltog i 

studien. Nio män och 19 kvinnor i åldrarna 29-83. 

Bortfall: 8 deltagare lämnade inte tillbaka sina 

dagböcker. 

Inklusion: Cancerdiagnos, planerad för första 

behandling av kemoterapi, minst 18 år, inga tidigare 

fel eller sjukdomar i magtarmkanalen som 

involverat illamående, opererats i magtarmkanalen, 

diagnostiserats med obstruktion i magtarmkanelen. 

Exklusion: Tidigare reaktioner på protein eller 

ingefära 

Intervention: Deltagarna delades upp i tre olika 

grupper: de som fick mat med protein i, de som fick 

mat med hög proteinhalt och kontrollgruppen som 

endast fick standard behandling av antiemetika. 

Datainsamling: Dagböcker som deltagarna fick 

notera sitt illamående i. 

Analys: Statistisk analys 

Svagheter: De flesta 

av deltagarna var 

kvinnor, studien 

pågick endast i tre 

dagar. 

Styrkor: 

Telefonsamtal till 

deltagarna som 

påminde de om att 

dokumentera sitt 

illamående. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen som fick 

måltider med hög proteinhalt 

och ingefära rapporterade 

mindre illamående än deltagarna 

i de andra två grupperna. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen som fick 

måltider med protein 

rapporterade mindre illamående 

än deltagarna i kontrollgruppen 

som endast fick standard 

behandling med antiemetika. 

 



 

 

Artikelmatris bilaga 2                         Sid 5 (10) 

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Molassiotis, A., Helin, A., 

Dabbour, R., & 

Hummerston, S. 

The effects of P6 

acupressure in the 

prophylaxis of 

chemotherapy-related 

nausea and vomiting in 

breast cancer patients. 

Complementary Therapies 

in Medicine 15, 2007. 

England. 

 

Värdera 

effektiviteten av hur 

akupunktur-armband 

minskar illamående 

och kräkningar i en 

homogen grupp av 

patienter med 

bröstcancer som 

behandlas med 

kemoterapi.  

Metod: Kvantitativ RCT- studie 

Urval: Deltagarna rekryterades från två sjukhus och 

hade nyligen fått sin cancerdiagnos. 54 deltog i 

studien. Medelåldern i interventionsgruppen var 51 

(SD 12,2) år och i kontrollgruppen var medelåldern 

48,2 (SD 8,3). Fördelning mellan kvinnor och män 

redovisas inte. 

Bortfall: 18 deltagare slutförde inte studien. 

Inklusion: Bröstcancerdiagnos i stadie I-III, ingen 

tidigare erfarenhet av kemoterapi, fick kemoterapi 

av någon av tre olika sorter. 

Exklusion: Palliativ kemoterapi, förväntad 

livslängd mindre än tre månader, metastaser, 

tarmobstruktion, lymfödem i armarna, 

strålbehandling. 

Intervention: Akupressur-armband delades ut 

tillsammans med instruktioner hur de används till 

deltagare i interventionsgruppen samtidigt som de 

fick standard behandling med antiemetika. 

Kontrollgruppen fick endast antiemetika.  

Datainsamling: Graden av illamående och 

kräkningar skattes med Rhodes Index of nausea, 

vomiting and retching (INVR).  

Analys: Statistisk analys 

Svagheter: Det 

förekom ingen 

blindning. 

Antiemetika 

behandling förekom 

i både interventions- 

och kontrollgruppen 

vilket kunde försvåra 

utvärderingen av 

akupressur-

armbanden. 

Styrkor: Deltagarna 

randomiserades  

Illamående upplevdes mer 

sällan i interventionsgruppen 

som använde akupunktur-

armband än hos deltagarna i 

kontrollgruppen som endast 

fick standardbehandlingen av 

antiemetika.  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Molassiotis, A., Russel, 

W., Hughes, J., Breckons, 

M., Lloyd-Williams, M., 

Richardson, J., & … 

Ryder, W. 

The effectiveness and cost-

effectiveness of 

acupressure for control 

and management of 

chemotherapy-related 

acute and delayed nausea: 

Assessment of Nausea in 

Chemotherapy Research 

(ANCHoR), a randomised 

controlled trial. 

Health Technology 

Assessment 17, 2013. 

England. 

 

Det primära syftet var 

att utvärdera 

effektiviteten och 

kostnadseffektiviteten 

av akupressur-

armband jämfört med 

bluffakupressur-

armband och enbart 

standard vård i 

hanteringen av 

illamående orsakat av 

kemoterapi. 

Metod: Kvantitativ RCT-studie som utvärderar 

kvantiteter och personers erfarenhet av 

akupressur-armbands användandet. 

Urval: 500 deltagare randomiserades genom ett 

dataprogram från ett sjukhus. 114 män och 386 

kvinnor, ålder redovisas inte. 

Bortfall: 298 deltagare. 72 av deltagarna 

utvecklade exklusionskriterier, dog, eller drog 

tillbaka sitt deltagande. 108 av deltagarna ställde 

inte upp på uppföljningen. 118 av deltagarna 

saknade fullständig datainsamling.  

Inklusion: Planerad första kemoterapi med hög, 

medel och låg kräkningsframkallande effekt, 

aldrig testat akupressur-armband, båda könen över 

16 år, cancerdiagnos utan strålningsbehandling. 

Exklusion: Strålbehandling samtidigt som 

kemoterapi, de som inte kunde tillämpa egenvård, 

leversjukdom, metaboliska riskfaktorer, 

illamående och/eller kräkning från opioid-

användning, lymfödem i armarna, kronisk alkohol 

missbruk. 

Intervention: En grupp fick akupressur-armband, 

en grupp fick falska akupunkturarmband och en 

grupp fick standard behandling med antiemetika. 

Datainsamling: Rhodes Index of Nausea och 

Vomiting and Retching scale.  

Analys: Statistisk analys 

Svagheter: Stort 

bortfall. 

Styrkor: 

Dokumentation av 

deltagarnas avhopp. 

Minskar risken för 

bias genom noggrant 

utvalda inklusions- 

och 

exklusionskriterier. 

Deltagarna med akupressur-

armbanden rapporterade flest 0 

på The Rhodes Index of 

Nausea, Vomiting and 

Retching gällande illamående 

och kräkningar jämfört med 

deltagarna med 

bluffakupressur-armbanden 

och deltagarna med endast 

standard behandling.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Raghavendra, R.M., 

Nagarathna, R., 

Nagendra, H.R., 

Gopinath, K.S., Srinath, 

B.S., Ravi, B.D., Patil, 

S., Ramesh, B.S., & 

Nalini, R. 

Effects of an integrated 

yoga programme on 

chemotherapy-induced 

nausea and emesis in 

breast cancer patient. 

European Journal of 

Cancer Care 16, 2007. 

Indien. 

 

Undersöka om en stöd-

intervention som baseras 

på sinne/kropp och 

spirituell-interventioner 

som exempelvis yoga 

kan vara ett 

genomförbart alternativ 

till standard stöd terapin 

och coping förberedelser 

i reduktionen av 

frekvensen och 

intensiteten av 

illamående och 

kräkningar vid 

kemoterapi stadium II 

och III patienter med 

bröstcancer som 

behandlas med adjuvans 

kemoterapi. 

Metod: Kvantitativ RCT-studie 

Urval: Deltagarna värvades från ett sjukhus under 

en tidsperiod på 2,5 år. 98 kvinnor i åldrarna 30-

70 deltog i studien. 

Bortfall: 36 deltagare exkluderades eller valde att 

inte vara med i studien 

Inklusion: Kvinnor som nyligen diagnostiserats 

med opererbar bröstcancer, mellan 30 och 70 år, 

Zubrod’s performance status 0-2, 

gymnasieutbildning, har en behandlingsplan som 

inkluderar operation och kemoterapi eller både 

strålbehandling och kemoterapi. 

Exklusion: Medicinskt tillstånd som troligen 

skulle interagera med behandlingen, psykiatrisk 

eller neurologisk sjukdom, autoimmuna 

sjukdomar, kända metastaser, tarmobstruktion, 

känd känslighet mot något läkemedel i 

antiemetikagruppen 

Intervention: Interventionsgruppen fick gå på 

yoga-sessioner där de bland annat fick lära sig 

avslappningsmetoder och medveten andning, en 

kontrollgrupp fick endast antiemetika-behandling 

och information om kemoterapi och information 

om kosthållning. 

Datainsamling: Illamående och kräkningar 

skattades med MANE-skalan  

Analys: Statistisk analys 

Svagheter: Det var 

ett stort bortfall. 

Styrkor: Deltagarna 

randomiserades. 

Yoga kan reducera illamående 

och kräkningar som är en följd 

av adjuvans kemoterapi. Yoga 

kan även minska graden av 

förväntat illamående och 

förväntade kräkningar. 
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Sahnmeddini, A. M., & 

Fazelzadeh, A.  

Does auricular 

acupuncture reduce 

postoperative vomiting 

after cholecystectomy? 

The journal of alternative 

and complementary 

medicine, 2008. 

Iran. 

 

Hitta effektiviteten av 

öronakupunktur för att 

förebygga 

postoperativt 

illamående och 

kräkning efter 

kolecystektomi. 

Metod: Kvantitativ RCT-studie 

Urval: 100 kvinnliga patienter som fanns 

tillgängliga vid en tidpunkt. I 

interventionsgruppen var medelåldern 44.5 ± 2.70 

och i kontrollgruppen var medelåldern 48.2 ± 2.06 

Bortfall: 0 

Inklusion: Kvinnor som var planerade för en 

öppen kolecystektomi.  

Exklusion: Tidigare postoperativt illamående och 

kräkningar, åksjuka, diabetes, opioid-missbruk, 

BMI > 30, administrering av antiemetika de 

senaste 48 timmarna 

Intervention: Interventionsgruppen fick 

akupunktur på öronen innan en öppen 

kolecystektomi och en kontrollgrupp fick tejp på 

öronen istället för nålar. Om interventionsgruppen 

upplevde illamående eller kräkningar efter 

operationen så fick de akupunktur. 

Datainsamling: Visuell analog skala (VAS) 

Analys: Statistisk analys 

Svagheter: Få och 

svaga 

inklusionskriterier. 

Styrkor: Inget 

bortfall, blindning 

förekom för alla 

utom de som gav 

akupunkturen. Det 

fanns inga 

signifikanta 

skillnader i ålder, 

BMI eller tiden de 

varit nedsöva mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen. 

Öronakupunktur är effektivt 

för kvinnor i syfte att reducera 

kräkning som är en följd av en 

öppen kolecystektomi 

operation.  
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Schneider, A., Lowe, B., 

& Streitberger, K. 

Perception of bodily 

sensation as a predictor 

of treatment response to 

acupuncture for 

postoperative nausea and 

vomiting prophylaxis. 

Journal of Alternative & 

Complementary 

Medicine 11, 2005. 

Tyskland. 

 

Identifiera prediktorer 

av behandlingssvar 

hos patienter som får 

akupunktur i syfte att 

förebygga 

postoperativt 

illamående och 

kräkning. 

Metod: Kvantitativ studie. 

Urval: De som var tillgängliga vid tidpunkten för 

studien. 220 deltagare. 

Bortfall: 18 

Inklusion: Kvinnor mellan 18 och 80 år, utan 

rörelse-hindrande sjukdomar enligt ASA 

(American Society of Anesthesiologsits) 

klassifikation I och II, planerade för bröst eller 

gynekologisk operation med generell anestesi.

Exklusion: Akupunktur behandling senaste 6 

månaderna, graviditet, illamående eller kräkningar 

de senaste 24 timmarna, tidigare lymfödem i de 

övre lemmarna, hudförändringar på området där 

akupunkturen skulle ges eller koagulopati.  

Intervention: Deltagarna delades upp i fyra 

grupper. En grupp fick akupunktur på P6 innan 

operationen och en annan grupp gick akupunktur 

på P6 efter operationen. De andra två grupperna 

var kontrollgrupper som fick bluff/falsk 

akupunktur på en annan punkt än P6 innan 

respektive efter operationen 

Datainsamling: Redovisas inte 

Analys: Statistisk analys 

Svagheter: En enkät 

utvecklades specifikt 

för denna studie som 

inte blev 

validitetstestad. 

Styrkor: Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Studiens resultat visar att 

akupunktur för att reducera 

PONV är effektivt på patienter 

som har en låg uppfattning av 

kroppsliga förnimmelser. 
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Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Wright, L. D. 

The use of motion 

sickness bands to control 

nausea and vomiting in a 

group of hospice 

patients. 

The American Journal of 

Hospice & Palliative 

Care 22, 2005. 

Usa. 

 

Att utforska 

potentiella fördelar 

med att använda 

åksjuke band för att 

kontrollera illamående 

och kräkningar hos en 

hospice baserad 

patientpopulation. 

Metod: Icke blindad observationsstudie under ett 

års tid. 

Urval: Alla tillgängliga. 54 deltagare. Antal 

kvinnor i förhållande till män 1,83 till 1 mellan 

åldrarna 42-87. 

Bortfall: 21 

Inklusion: Alla tillgängliga på en hospice 

avdelning som upplevde illamående och/eller 

kräkningar. 

Exklusion: Redovisas inga 

Intervention: Patienter som upplevde illamående 

och/eller kräkningar fick  

Datainsamling: Uppgifter om illamående och 

kräkningar skattes och samlades in m.h.a. en skala 

med 0-5. Deltagarna skatte sitt illamående 

och/eller kräkningar före och efter interventionen.  

Analys: Graden av illamående och/eller 

kräkningar skattes innan interventionen och 

redovisades i en tabell, efter interventionen 

skattade deltagarna sitt illamående och/eller 

kräkningar igen och det redovisades bredvid 

resultatet från första skattningen. 

Svagheter: Stort 

bortfall, mest 

kvinnliga deltagare 

Styrkor: Författaren 

för en god etisk 

diskussion. 

29 av 33 deltagare visade en 

positiv respons, dvs ett 

reducerat illamående och 

minskad kräkning.  

 

 


