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Sammanfattning    

 

Att patienten skall fasta inför anestesi har varit rutin sedan anestesins barndom. Studier 

av patienters nutrition inför ett kirurgiskt ingrepp har visat att fastan inte får kroppen i 

den mest optimala metaboliska fasen inför operationsingreppet. En kolhydratsberikad 

dryck har tagits fram och införts som en av de preoperativa förberedelserna. Detta för 

att få patienten i rätt metabolisk fas när operationen startar och sedan underlätta det 

postoperativa förloppet för patienten. Syftet med litteraturstudien är att undersöka om, 

och i så fall hur den perorala preoperativa kolhydratsuppladdningen påverkar patientens 

välbefinnande under den perioperativa vårdprocessen. Metoden var en litteraturstudie 

som baserades på kvantitativa, vetenskapliga, empiriska studier. Litteratursökningen 

gjordes både manuellt och i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Academic 

Search Elite. Analysen av artiklarna är gjord efter Polit och Becks (2004) modell och 

resultatet presenteras i tre övergripande teman. Den kolhydratsberikade drycken 

motverkade insulinresistensen postoperativt och patienterna upplevde mindre törst 

preoperativt, men resultatet i studierna kring den preoperativa 

kolhydratsuppladdningens påverkan på patientens välbefinnande i övrigt under den 

perioperativa vårdprocessen var motsägelsefulla. Denna litteraturstudie visar på 

avsaknaden av studier kring patientens upplevelser av den preoperativa 

kolhydratsuppladdningen.  

 

Nyckelord: Patientens välbefinnande, Kolhydratsuppladdning, Perioperativa 

vårdprocessen, Postoperativ återhämtning, PONV, Litteraturstudie 
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INLEDNING 
Nutritionen inför en operation har blivit en allt viktigare fråga de senaste decennierna, 

då studier visat att en malnutrierad patient utsätts för en större risk att drabbas av 

postoperativa komplikationer och dödlighet. En välnutrierad patient tolererar vanligtvis 

kirurgiska ingrepp bättre och återhämtar sig snabbare efter operationen (Howard & 

Ashley, 2003). Under det senaste århundradet har nattlig fasta inför elektiv kirurgi varit 

rutin, men studier har lett fram till att det idag är helt andra förberedelser inför en 

planerad operation. I många länder har fasterutinerna nyligen moderniserats så att det i 

nuläget rekommenderas att de flesta patienter får dricka klara vätskor fram till 2-3 

timmar före anestesistart (Ljungqvist, 2004). Under åren har den medicinska 

forskningen visat att ett diabetesliknande tillstånd inträder efter en större kroppsskada 

med förhöjt blodsocker och ökad insulinresistens i de insulinberoende vävnaderna. 

Denna reaktion har visat sig vara en bakomliggande orsak till de vanligaste 

postoperativa komplikationerna som i sin tur medför att patienterna får en långsammare 

återhämtning postoperativt. På vissa sjukhus i Sverige får patienten dricka näringsdryck 

med extra kolhydrater inför operation och den sista drycken får patienten två timmar 

före anestesistart för att starta ämnesomsättningen, vilket skall medföra att patienterna 

återhämtar sig snabbare, mår bättre och kan åka hem tidigare (Ljungqvist, 2004). 

 

Båda författarna till denna litteraturstudie har arbetat på en kirurgisk vårdavdelning i 

Västsverige, vilket innebar att vårda patienter före och efter ett kirurgiskt ingrepp. Vi 

har följt patienter som genomgått samma typ av kirurgiska ingrepp och sett att 

återhämtningen och välbefinnandet postoperativt kan variera mellan patienterna. 

Författarna har ingen egen erfarenhet av att praktiskt arbeta med preoperativ 

kolhydratsuppladdning, men intresset för ämnet uppstod genom litteratur som belyste 

fördelarna med metoden. 

 

BAKGRUND 
Den perioperativa vårdprocessen 
Den perioperativa vårdprocessen är enligt Lindwall & von Post (2000) indelad i tre 

faser; den preoperativa fasen, den intraoperativa fasen och den postoperativa fasen. Den 

preoperativa fasen är den perioperativa vårdprocessens början och startar då 

anestesisjuksköterskan träffar patienten för första gången i det preoperativa samtalet, 

vilket helst skall ske dagen före den planerade operationen. Den preoperativa fasen följs 

av den intraoperativa fasen som startar då patienten tas emot av anestesisjuksköterskan 

på operationsavdelningen och sträcker sig till att patienten överlämnas till 

sjuksköterskan på den postoperativa uppvakningsavdelningen, då den postoperativa 

fasen har sin början (Lindwall & von Post, 2000). 

 

Vidare skriver Lindwall & von Post (2000) att anestesisjuksköterskans vårdhandlingar 

gentemot patienten delas in i tre nivåer som skall genomsyra hela den perioperativa 

vårdprocessen. Dessa olika nivåer är Professionell naturlig vård, Grundvård och 

Specialvård och det är genom dessa tre vårdnivåer som patientens samtliga behov ska 

uppfyllas. Den professionella naturliga vården skall innehålla det som patienten 

behöver gällande begär efter liv, kärlek, mening, relation och närhet oberoende graden 

av hälsa, vilket innebär en fungerande relationen mellan patient och sjuksköterska. 

Grundvården innebär att kroppens behov av vård lyfts fram och genom specialvården 
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ersätter anestesisjuksköterskan tillfälligt patientens sviktande funktioner (Lindwall & 

von Post, 2000). Varje nivå i den perioperativa vårdprocessen är unik och har en egen 

målsättning. Resultatet för de olika vårdprocesserna varierar eftersom vårdprocessernas 

olika data reflekteras mot olika vetenskaper. Till exempel så reflekteras data inom 

vårdprocessen grundvård mot fysiologisk och vårdvetenskaplig kunskap, data inom 

specialvården reflekteras mot den medicinska vetenskapen och data inom den 

professionella naturliga vården reflekteras mot den vårdvetenskapliga kunskapen. Trots 

detta kan ingen del i den perioperativa vårdprocessen existera var för sig, utan är 

beroende av varandra för att vården ska vara professionell (Lindwall & von Post, 2000). 

 

Patienten i den perioperativa vårdprocessen 
Patienterna i den perioperativa vårdprocessen har olika bakgrunder och har hamnat i 

denna situation av olika anledningar. Patientens ålder kan variera från en nyfödd bebis 

till en mycket gammal människa som kan vara i akut behov av kirurgisk vård och 

behandling eller också ha fått vänta på att få genomföra sin operation (Lindwall & von 

Post, 2000). Patienten inom det perioperativa vårdandet ses som en lidande människa, 

där människan är en sammanhållen enhet av kropp, själ och ande, som är i behov av 

hjälp. För att patienten skall uppnå hälsa är det av central betydelse att bevara 

människan som en helhet, och inte skilja mellan kropp och själ i det kliniska 

vårdarbetet, där den lidande patienten överlämnar sig till den perioperativa 

sjuksköterskan (Lindwall & von Post, 2006). Alla människor har enligt Lindwall (2004) 

ett unikt förhållande till sin kropp och det är genom kroppen som vi konkret befinner 

oss i ett sammanhang av tid och rum. Patientens kropp blir i samband med att den 

drabbas av sjukdom eller skada en lidande kropp som ställer ökade krav på hjälp, en 

hjälp den måste få för att klara livet (Lindwall & von Post, 2006). Patienterna kan inför 

operationen känna tacksamhet över att deras operation skall bli av, medan andra bär på 

oro och rädsla inför operationen och anestesin (Lindwall & von Post, 2000; Gilmartin & 

Wright, 2008). Gilmartin & Wrights (2008) visade i sin studie att patienten inför en 

operation uttryckte oro och ängslan för anestesin och det eventuella illamående som kan 

uppstå efter operationen. Studien visade också på att patientens oro och ängslan började 

flera veckor innan operationsdagen och patienterna hade en föreställning om att de 

kanske inte skulle vakna efter operationen, vilket bland annat skulle medföra att de inte 

skulle få se sina barn igen. Patienterna i studien beskrev även en oro för att vakna upp ur 

anestesin under pågående operation. De postoperativa symtom som patienterna i studien 

upplevde var trötthet, illamående, svårigheter att andas, dåsighet och smärta samt att de 

kände sig dåligt förberedda på den snabba utskrivningen från sjukhuset (Gilmartin & 

Wrights, 2008). Patienterna i Waterman, Leatherbarrow, Slater & Watermans (1999) 

studie upplevde de första dagarna efter operationen som hemska. På 

uppvakningsavdelningen hade de ont och kände sig illamående samt att de var trötta och 

kände sig påverkade av medicineringen. En av patienterna i studien uttryckte att hon var 

oförmögen att ta den ordinerade smärtlindringen i tablettform på grund av illamåendet. 

Patienterna uttryckte också en önskan om att åka hem så fort som möjligt efter 

operationen för att kunna återgå till deras normala liv, men patienterna kände sig 

samtidigt stressade över den korta tid de fick på uppvakningsavdelningen och upplevde 

att resan hem var fruktansvärd då de började må illa och kräkas (a.a.). En studie av 

Barthelsson, Lützén, Anderberg & Nordström (2003) visade att flera patienter var 

illamående och kräktes postoperativt. En patient blev uttorkad efter hemkomsten på 

grund av att hon var så illamående och kräktes. Patienten fick till slut återinläggas på 
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sjukhuset och hon uttryckte hur påfrestande detta var för henne, då smärtan ökade vid 

varje kräkning (a.a.).  

 

Anestesisjuksköterskan i den perioperativa vården 
Den perioperativa vården är enligt Lindwall & von Post (2000) en deldisciplin inom den 

kliniska vårdvetenskapen och handlar om operation- och anestesisjuksköterskans 

perioperativa vårdande. Vårdandet innebär att anestesisjuksköterskan har intentionen att 

bidra till patientens välbefinnande och integration mot en upplevd hälsa. Hälsa bör 

enligt Eriksson (1984) ses som en naturlig del av människans liv. Hälsan kan ses som 

relativ och föränderlig, liksom livets innehåll och hälsans dimensioner; sundhet, friskhet 

och välbefinnande är något mer än frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1984). 

Anestesisjuksköterskans vårdhandlingar i den perioperativa vården syftar till att skydda 

patienten genom att minska riskerna för komplikationer, vilket förhoppningsvis skall 

medföra minskat lidande för patienten i det perioperativa vårdförloppet, i form av 

minskat illamående, minskad oro och snabbare mobilisering postoperativt (Lindwall & 

von Post, 2000). I den kliniska vårdvetenskapen tas en naturlig utgångspunkt i kroppen 

som befinner sig i rörelse mellan hälsa och lidande (Lindwall, 2004). Detta innebär 

enligt Lindwall & von Post (2006) att gå bortom den kroppsliga funktionen och istället 

fokusera på patientens upplevelser av sin kropp då den skall genomgå ett operativt 

ingrepp för att finna svar på vad som händer med människan då kroppen drabbas av 

sjukdom, skada eller lidande? 

 

Postoperativt illamående och kräkningar 
Postoperativt illamående och kräkningar (Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV) är 

enligt Gundzik (2008) definierat som en episod av illamående eller kräkning som 

uppstår inom 24 timmar efter att patienten erhållit anestesi. Illamående och kräkningar 

är normalt en skyddsmekanism, som i samband med anestesi betraktas som oönskade 

fysiologiska och psykologiska biverkningar, vilket medför stort obehag och lidande för 

patienten (Hovind, 2006). Kräkning kan leda till ökad belastning på sårytor och suturer 

med risk för blödning, sårruptur, ökad smärta och minskat välbefinnande postoperativt 

hos den drabbade patienten. PONV kan försvåra en tidig mobilisering då det är ett 

hinder för patientens nödvändiga vila postoperativt. Illamåendet kan hindra patientens 

förmåga att inta mediciner via munnen och den uteblivna effekten av medicinen kan ge 

patienten ökat obehag och lidande postoperativt. PONV kan också leda till förlängd 

sjukhusvistelse och hos dagkirurgiska patienter är PONV, vid sidan av smärta, den 

vanligaste orsaken till inläggning och försenad hemgång. Det stora obehag och lidande 

som PONV innebär ger patienten en negativ upplevelse av operationen och 

sjukhusvistelsen som helhet (Golembiewski et al., 2005; Hovind, 2006). En studie av 

Pfisterer, Ernst, Hirlekar, Maser, Shaalan, Haigh, & Upadhyaya (2001) visade att 

dagkirurgiska patienter upplevde PONV under sjukhusvistelsen och efter utskrivningen 

från sjukhuset. Vissa patienter upplevde symtom upp till den femte postoperativa dagen 

och studien visade också att 16 % av patienterna upplevde måttlig till svår PONV redan 

på uppvakningsavdelningen, trots profylax och behandling med antiemetika (Pfisterer et 

al, 2001).  

 

De vanligaste komplikationerna efter anestesi är enligt Larsson (2005) smärta, 

illamående, trötthet och yrsel, där illamående och kräkningar enligt Gundzik (2008) är 

de allra vanligaste obehaget och lidandet som drabbar patienten. Detta lidande är något 
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som drabbar mellan 20-30 % av alla patienter som genomgår kirurgiska ingrepp och 

upp till 80 % av högriskpatienterna (Thompson, 1999; Murphy, Hooper, Sullivan, 

Clifford & Apfel, 2006). PONV är idag ett lidande som Bodelsson, Lundberg, Roth & 

Werner (2005) menar alltför ofta drabbar patienter som genomgått operationer i generell 

anestesi. Detta ger sällan fysiska besvär, exempelvis aspiration eller 

vätskebalansrubbning, men tillståndet är däremot belastande och orsakar patienten 

intensivt obehag, vilket medför kraftig utmattning, samt att PONV också kan ge 

patienten ångest och oro inför eventuella framtida anestesier och operationer (Bodelsson 

et al., 2005).  

 

En del av de bakomliggande riskfaktorerna för att drabbas av PONV har att göra med 

vilken typ av operation och anestesiform som använts medan andra riskfaktorer är 

kopplade till patienten. Patientfaktorer som spelar in för att lättare drabbas av PONV är: 

kvinnligt kön, ung ålder, icke-rökare och om patienten har lätt för att bli åksjuk eller 

tidigare besvärats av PONV (Bodelsson et al., 2005). Perioperativ användning av 

opioider ökar också risken för utveckling av PONV enligt Bodelsson et al. (2005), men 

däremot skriver Gupta (2005) att avsaknad av opioider under en anestesi inte eliminerar 

PONV eftersom de bakomliggande orsakerna tros vara en kombination av många 

faktorer som direkt eller indirekt stimulerar kemoreceptorer eller kräkcentrat. 

Laparoskopisk kirurgi och strabismkirurgi är båda associerade med mycket hög 

incidens av PONV, varför en del kliniker valt att inte utföra laparoskopisk kirurgi på 

dagkirurgiska patienter (Gupta, 2005). Vidare skriver Gupta (2005) att patienten också 

kan drabbas av PONV sekundärt efter smärta, huvudvärk, dehydrering, för tidigt intag 

av vätska postoperativt eller efter dilaterande av magsäcken på grund av ventilering med 

mask under operationen. 

 

Fasta 
Inför en generell eller regional anestesi och intravenös sedering ska patienten vara 

fastande eftersom narkosmedlen dämpar reflexerna i halsen, vilket medför en ökad risk 

för att det sura maginnehållet kan aspireras till lungorna. Även vid andra former av 

bedövning kan det bli nödvändigt att övergå till generell anestesi och patienten behöver 

då vara fastande (Hovind, 2006). Att patienten skall fasta inför planerad anestesi har 

funnits med som en av de preoperativa förberedelserna sedan anestesins början på 1840-

talet och rutinen uppkom efter det första rapporterade dödsfallet i samband med 

anestesi. Det var en ung kvinna som erhållit narkos kort tid efter att hon ätit en måltid 

och avled på grund av att hon aspirerat maginnehållet till lungorna. Dåvarande pionjärer 

inom anestesi förstod att om magsäcken inte var tom vid anestesistart fanns en risk för 

kräkning och aspiration. Fasterutinerna som då introducerades innebar att patienten inte 

skulle äta eller dricka något efter midnatt inför planerad anestesi, detta för att minska 

risken att patienten skulle aspirera det sura magsäcksinnehållet ner i lungorna. 

(Ljungqvist, Lagerkranser, Thorell, Nygren, Hausel & Efendic, 1997). 

 

På 1980-talet var det barnanestesiologer som var de första att ifrågasätta de nattliga 

fasterutinerna och påvisade att det inte bara var säkert utan också enklare att söva barn 

om de var tillåtna att dricka före anestesin (Ljungqvist, 2004). Flera studier (Maltby, 

Sutherland, Sale & Shaffer, 1986; Phillips, Hutchinson & Davidson, 1993; Søreide, 

Strømskag & Steen, 1995) har visat att det var säkert för patienten att dricka klara 

drycker fram till två timmar innan den planerade anestesin. Denna upptäckt har lett fram 
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till att många länder, däribland Sverige, har ändrat rutinerna kring fasta inför en 

planerad operation och de flesta rekommenderar idag patienterna att dricka klara 

drycker fram till 2-3 timmar innan operationsstart (Ljungqvist, 2004). Med klara 

drycker avses saft, läsk, te, kaffe och juicer som inte innehåller fruktkött. Mjölk är inte 

en klar vätska och definieras därför som fast föda. Fasta innebär dessutom att patienten 

inte får röka, suga på karameller eller tugga tuggummi, då detta stimulerar produktionen 

av magsaft (Hovind, 2006).  

 

På senare tid har en annan aspekt på fastan inför planerad anestesi lyfts fram, den 

metabola aspekten, vilken har visat sig vara en av faktorerna som förklarar variationen i 

sjukhusvistelsen längd mellan patienterna efter en okomplicerad elektiv operation. Att 

vara fastande är troligen inte den optimala metaboliska fasen för att klara av den stress 

som ett kirurgiskt ingrepp innebär för människokroppen (Ljunqvist, 2004). Vid positiv 

energibalans och anabola tillstånd byggs kroppens vävnader upp, vilket är något som 

bör eftersträvas vid rehabilitering efter sjukdom eller en vävnadsskada/operation 

(Andersson & Göranzon, 2006). Människokroppens naturliga metabola mönstret under 

dagtid är regelbundet intag av föda, vilket medför en frisättning av insulin. 

Insulineffekten kvarstår ca 4-5 timmar efter födointaget och gör att kroppen bibehåller 

ett uppbyggande metaboliskt tillstånd från första måltiden, vanligtvis frukosten på 

morgonen, tills det att vi somnar på kvällen. Det är bara under den senare delen av 

natten som kroppens metabolism går in i ett nedbrytande (katabolt) tillstånd som 

innebär att insulinnivån i kroppen blir låg och insulinresistensen i kroppens 

insulinkänsliga vävnader ökar. Kroppen börjar då förbruka energi från lagrade 

energidepåer. När vi sedan tillför kroppen energi på morgonen, genom att äta frukost, 

bryts den nedbrytande metabolismen och kroppen övergår till den uppbyggande, 

dagliga, metabolismen. Detta innebär att den naturliga metabolismen för 

människokroppen under dagen är den uppbyggande och inte den nedbrytande, vilket 

innebär att fasta inför en operation, ur en metabolisk synvinkel, inte borde vara det 

naturliga sättet att förbereda kroppen inför stress (Ljunqvist, 2004). Brist på energi och 

näringsämnen leder till att kroppen hamnar i en negativ energi- och näringsbalans - ett 

katabolt tillstånd.  Svält och fasta är exempel på detta tillstånd där kroppens 

energibehov prioriteras och de kroppsegna energidepåerna används som energikällor. 

Om detta tillstånd får fortsätta är leverns glukogenförråd slut efter ungefär ett dygn 

(Andersson & Göranzon, 2006). 

 

Kirurgins påverkan på människokroppens metabolism 
Människokroppens svar på kirurgi är ett resultat av en serie komplexa reaktioner inom 

de endokrina och inflammatoriska systemen. Reaktionerna har en central roll i de 

metaboliska förändringar som kirurgin medför, vilka också är bakomliggande faktorer 

till oönskade postoperativa komplikationer för patienten. Reaktionerna i de endokrina 

och inflammatoriska systemen interagerar med varandra och aktiverar kroppens system 

ytterligare. Detta medför ett stresspåslag för kroppen med bland annat förhöjt 

blodsocker och nedbrytande metabolism, vilket kan leda till att kroppens organ slutar att 

fungera som de ska. Den farmakologiska behandlingen som idag finns inom den 

perioperativa vården, såsom tillförsel av kortikosteroider, NSAID och Epiduralanestesi, 

verkar genom att blockera aktiveringen av de endokrina och inflammatoriska systemen. 

Effekten av denna behandling blir en försvagning av stressvaret och katabolismen på det 

kirurgiska stimulit. Om behandlingen påbörjas innan kroppen utsätts för stressen, alltså 
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innan kirurgin har startat, har man sett att effekten av behandlingen förstärks 

(Ljungqvist, 2004). Insulinresistens utvecklas i de insulinkänsliga vävnaderna som ett 

svar på så gott som alla typer av kirurgisk stress. Postoperativ insulinresistens drabbar 

även friska patienter såväl som diabetespatienter. Detta visar sig som förhöjt blodsocker 

(hyperglykemi) trots förhöjda insulinnivåer i blodet. Orsaken till insulinresistens i de 

insulinkänsliga vävnaderna, med förhöjt blodsocker som följd, under de första dagarna i 

den postoperativa fasen beror på minskning av insulinstimulerat glukosupptag i de 

insulinkänsliga vävnaderna, huvudsakligen skelettmuskulaturen. Faktorer som påverkar 

den postoperativa insulinresistensen är fasta, typen av kirurgi och perioperativ 

blodförlust. De faktorer som inte påverkar insulinresistensen är kön, ålder, preoperativ 

insulinkänslighet, BMI (Body Mass Index) och operationens längd (Ljungqvist, Nygren 

& Thorell, 2002). För att undvika de negativa effekterna av långvarig hyperglykemi, är 

det viktigt att kroppen snabbt förmår att återgå till de normala värdena efter en 

förhöjning av blodsockret, som efter en måltid. Hormonerna som styr glukostransporten 

och glukosmetabolismen i människokroppen är insulin och glukagon. För att 

glukoshanteringen i kroppen skall vara normal och förenlig med normala 

blodglukosnivåer måste insulinsyntes, insulinsekretion och kroppens insulinkänslighet 

vara normal (Eklund, 2004). I ett kortare perspektiv påverkar hyperglykemin patientens 

välbefinnande negativt genom att denna blir trött, nedstämd och mer lättirriterad samt 

att tillståndet medför patienten en ökad risk för postoperativa infektioner och försämrad 

sårläkning (Polonsky, 2002). 

 

Preoperativ kolhydratuppladdning 
Under normala förhållanden, då kroppen inte är utsatt för stress, skulle en laddning av 

kolhydrater generera i att insulin frisätts från bukspottkörteln, vilket i sin tur startar en 

serie metabola reaktioner i kroppen. Detta innebär en reducering av den kroppsegna 

glukosfrisättningen, en aktivering av glukostransporten in i insulinkänslig vävnad och 

aktivering av enzymer som säkrar lagringen av glukos som glykogen. Om samma 

laddning kolhydrater ges när kroppen är utsatt för stress, är insulinets effekter hindrade 

av katekolaminer, glukokortikosteroider, glukagon och tillväxthormon, som alla 

motverkar insulinets verkningseffekter. Det som då uppstår kallas för stressframkallad 

insulinresistens (Ljungqvist, 2004). Den bäst kända metoden för att ändra metabolismen 

från fasta till ett tillstånd som efter ett matintag är användningen av kolhydrater då det 

är nödvändigt att framkalla ett insulinsvar. I en studie av Nygren, Thorell, Jacobsson, 

Schnell & Ljungqvist (1995) testades först vanlig mat, men man fann att den inte 

passerade magsäcken tillräckligt fort och dom övergick då till att testa sportdrinkar som 

innehöll kolhydrater, men dessa drinkar framkallade inte ett önskat insulinsvar. Därefter 

påbörjades en utvecklingsprocess av en dryck med högre koncentration av kolhydrater, 

som gav de hormonella och metaboliska reaktioner hos människokroppen som 

efterliknade de efter en vanlig måltid. Eftersom magsäckens tömning påverkas av 

osmolaliteten höll denna dryck en låg osmolalitet så att magsäcken var tömd inom 90 

minuter efter intaget av drycken (a.a.). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Enligt tradition har patienter som planeras för ett kirurgiskt ingrepp fastat inför 

anestesin då narkosmedlen dämpar reflexerna i halsen, vilket medför en risk för att 

maginnehållet kan aspireras till lungorna. På senare tid har studier visat att fastan inte 

får den kroppsliga metabolismen i den mest optimala fasen för att klara av den stress 
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som ett kirurgiskt ingrepp innebär. Nutritionen av en kirurgisk patient har blivit en allt 

viktigare fråga då studier visat att en malnutrierad patient utsätts för en större risk för 

postoperativa komplikationer och dödlighet än en välnutrierad patient. En preoperativ 

dryck med hög koncentration av kolhydrater och som uppfyller kraven avseende 

ventrikeltömning har tagits fram för att få den kroppsliga metabolismen i rätt fas inför 

operationen. Är detta något som påverkar patientens välbefinnande under det 

perioperativa vårdförloppet? 

 

SYFTE 
Syftet är att undersöka om, och i så fall hur den perorala preoperativa 

kolhydratsuppladdningen påverkar patientens välbefinnande under den perioperativa 

vårdprocessen. 

 

METOD 
Denna litteraturstudie är baserad på kvantitativa vetenskapliga studier, då författarna 

ville upptäcka eventuella skillnader i välbefinnande mellan patienter som erhållit 

kolhydratsuppladdning, varit fastande eller erhållit ett placebopreparat inför 

operationen. De flesta (n=10) av dessa kvantitativa vetenskapliga studier var 

randomiserade och kontrollerade vilket Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) beskriver 

som en jämförande undersökning där en behandling ges till en patientgrupp och en 

annan behandling, alternativt ingen behandling, ges till en annan patientgrupp. Enligt 

Forsberg & Wengström (2008) kan en systematisk litteraturstudie, som bygger på ett 

tillräckligt antal studier av god kvalitet, ge vetenskapligt stöd för att rekommendera en 

viss behandling i det kliniska arbetet.  

 

Litteraturstudie 
Den metod som valdes för detta arbete var en litteraturstudie som anpassades till de 

vårdproblem som kan studeras med hjälp av kvantitativa forskningsmetoder. Forsberg 

& Wengström (2008) skriver att en litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. 

Litteraturstudien skall åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda 

empiriska studier och bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området (a.a.). 

Författarna till denna litteraturstudie har valt att genomföra arbetet enligt Polit & Becks 

(2004) arbetsgång för litteraturstudier, som är indelad i följande åtta steg; Leta efter 

lämpliga sökord och möjlig litteratur, Anskaffa lovande referenser, Gå igenom 

sammanfattningen i dessa, Utesluta det som inte stämmer med syftet, Läsa den utvalda 

litteraturen och göra anteckningar, Strukturera det som lästs, Analysera och integrera 

materialet samt Skriva arbetet.  

 

Litteratursökning 
All forskning startar enligt Polit & Beck (2004) med en allmän litteraturgenomgång. 

Författarna till denna litteraturstudie gjorde detta genom att först avgränsa 

problemområdet och sedan formulera sökord som användes vid en allmän 

litteratursökning. Litteratursökningen syftade till att få en översikt över forskningen 

inom det valda problemområdet. Litteratursökningen skedde både manuellt och i 

databaser. Databaserna som användes vid litteratursökningen valdes ut efter 

ämnesområdena omvårdnad och medicin. Databassökningen gjordes i databaserna 
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Cinahl, Medline, Pubmed och Academic Search Elite samt litteratursökning på Norra 

Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) bibliotek och Västra Götaland regionens (VG regionen) 

E-bibliotek. Sökorden som kombinerades vid den osystematiska litteratursökningen var: 

Carbohydrate, Perioperative Care, Surgery, Oral, Experience, Nutrition, Patients, 

PONV, Preoperative Care och Well being.  

 

När författarna hade fått en överblick av forskningen inom det valda problemområdet 

specificerades artikelsökningen i ovan nämnda databaser samt via VG regionens E-

bibliotek och sökord som överensstämde med studiens syfte valdes ut. Artikelsökningen 

har sedan genomförts vid flera olika tillfällen för att få fram artiklar att basera studien 

på. Första sökningen gjordes 2008-01-25 och har sedan upprepats vid flera senare 

tillfällen för att se om nyare studier hade publicerats. Forsberg & Wengström (2008) 

skriver att det inte finns någon regel för antalet studier som skall ingå i en 

litteraturstudie. Det bästa är att finna och inkludera all relevant forskning kring 

problemområdet, men av praktiska och ekonomiska skäl är detta inte möjligt utan 

antalet studier som kommer att väljas beror på vad författarna kommer att hitta (a.a.). 

Då sökorden gav ett litet antal artiklar som var relevanta mot studiens syfte, utvidgades 

sökningarna med andra sökord, men detta resulterade inte i något ytterligare relevant 

material. Artikelsökningarna visade att det inte fanns någon vårdvetenskaplig forskning 

inom det valda problemområdet, utan de få studier som fanns var gjorda inom den 

medicinska vetenskapen. Resultatet av artikelsökningarna presenteras i bilaga I.  

 

Urval 
Artikelsökningarna begränsades till engelsk- och svenskspråkiga artiklar. I databasen 

Cinahl begränsades sökningarna till artiklar som var vetenskapligt granskade (Peer 

Reviewed). Artikelsökningarna begränsades inte avseende årtal då artiklarna 

publicerades då antalet träffar vid sökningarna var relativt litet. Inklusionskriterierna för 

litteraturstudien var studier som berörde patientens välbefinnande i den perioperativa 

vårdprocessen, patientens metabolism avseende insulin- och glukosnivåer eller 

komplikationsrisker i samband med preoperativ kolhydratsuppladdning. Inga 

begränsningar avseende kön, patientens ålder eller typ av operationsingrepp gjordes. De 

artiklar som exkluderades från litteraturstudien byggde på studier kring intravenös 

kolhydratsuppladdning eller berörde övrig medicinsk forskning kring 

ämnesomsättningen i samband med preoperativ kolhydratsuppladdning. När 

sökningarna i de olika databaserna gav ett hanterbart antal träffar (n=38) lästes samtliga 

titlar av båda författarna och de artiklar som verkade överensstämma med studiens syfte 

valdes ut för att granskas närmare. De utvalda artiklarnas abstrakt lästes noggrant 

igenom av båda författarna och de artiklar vars abstrakt uppfyllde litteraturstudiens 

inklusionskriterier, valdes ut för en djupare genomgång. Artikelgranskningen finns 

presenterad i bilaga II. De artiklar (n=12) som inkluderades i studien var samtliga 

kvantitativa och alla utom två var Randomized Controlled Investigations (RCI), trots att 

detta inte var en begränsning vid artikelsökningen. 

 

Analys 
Olika analysmodeller för att bearbeta artiklarnas innehåll har gåtts igenom av båda 

författarna och den kvantitativa modell som valdes för att bearbeta innehållet i artiklarna 

som ligger till grund för denna studie var Polit & Becks (2004) innehållsanalys. 

Innehållet i de utvalda artiklarna lästes och granskades med en stor noggrannhet 
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upprepade gånger av båda författarna för att se om artiklarna motsvarade studiens syfte 

och få en förståelse av artiklarnas innehåll, både detaljerna och helheten. För att få en 

överblick av materialet gjordes markeringar och anteckningar då artiklarna lästes. Detta 

underlättade nästa steg vilket var strukturering och organisering av det lästa materialet. 

Resultaten i studierna analyserades och fynden, de meningsbärande enheterna, kodades 

till egna enheter i form av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Därefter 

inleddes sökandet efter gemensamma kategorier där skillnader och likheter avseende 

patienternas välbefinnande mellan studierna jämfördes. De likheter och skillnader som 

hittades kategoriserades in i egna områden och efter ytterligare förfinande hittades även 

subkategorier. Dessa finns presenterade under resultatdelen efter den perioperativa 

vårdprocessens faser.  

 

Kategorier Subkategorier 

Kolhydratsuppladdningens påverkan på 

insulin- och glukosnivåer 

 

Patientens välbefinnande preoperativt  

Patientens välbefinnande postoperativt Postoperativt illamående 

Postoperativ återhämtning 

Komplikationsrisker 

 

Enligt Polit & Beck (2004) bör data omvandlas till mindre och mer hanterbara enheter. 

Detta gjordes då författarna läste artiklarna samt gjorde markeringar och anteckningar 

för att få en överblick över och strukturera upp materialet. Slutligen fogades materialet 

samman till den skrivna litteraturstudien. 

 

RESULTAT 
Resultatet baserades på kvantitativa vetenskapliga studier (n=12). Den perorala 

kolhydratsberikade drycken medförde att patienten fick förhöjda glukos- och 

insulinnivåer i plasma och ökningen av insulinnivån kvarstod under hela det 

perioperativa vårdförloppet. De patienter som fått den perorala kolhydratsberikade 

drycken upplevde mindre törst innan operationsstart jämfört med de patienter som varit 

fastande enligt rutin, men åsikterna om dryckens inverkan på det preoperativa 

välbefinnandet i övrigt, PONV och den postoperativa återhämtningen går isär, då 

studierna visade motsägelsefulla resultat.  

 

Patientens välbefinnande preoperativt 
Hausel et al. (2001) visade i sin studie att patienter som varit fastande preoperativt 

upplevt mer hunger, törst, trötthet, svaghet och koncentrationssvårigheter än de 

patienter som fått dricka kolhydratsberikad dryck. Studien visade vidare att patienter 

som fått den kolhydratsberikade drycken var mindre nedstämda och oroliga samt kände 

sig i bättre kondition jämfört med de patienter som varit fastande preoperativt. De 

patienter som fått placebo visade också mindre nedstämdhet preoperativt än de patienter 

som varit fastande. Däremot var patienterna som fått placebo något mer illamående och 

trötta än de patienter som fått den kolhydratsberikade drycken (a.a.). I andra studier sågs 

ingen skillnad avseende preoperativ hunger, illamående, oro, muskelsvaghet, trötthet, 

och muntorrhet mellan patienterna som fått kolhydratsberikad dryck, placebo eller varit 

fastande (Bisgaard, Kristiansen, Hjortsø, Jacobsen, Rosenberg & Kehlet, 2004; Breuer, 

von Dossow, von Heymann, Griesbach, von Schickfus, Mackh, Hacker, Elgeti, Konertz, 
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Wernecke & Spies, 2006; Melis, van Leeuwen, von Blomberg-van der Flier, Goedhart-

Hiddinga, Uitdehaag, Strack van Schijndel, Wuisman & van Bokhorst-de van der 

Schueren, 2006). Däremot visade studier att patientgrupperna som fått den 

kolhydratsberikade drycken eller placebo var mindre törstiga preoperativt än 

patientgrupperna som varit fastande (Breuer et al., 2006; Melis et al., 2006).  

 

Patientens välbefinnande postoperativt 
En studie av Bisgaard et al. (2004) visade att alla patienter, både dom som fått 

kolhydratsberikad dryck och dom som fått placebo preoperativt, kände ett större 

obehag, var tröttare, hade sämre aptit och mer ont postoperativt än innan operationen. 

Studien visade också att samtliga patienters välbefinnande normaliserats fem dagar 

postoperativt, förutom att smärtnivån var fortsatt hög hos den patientgrupp som fått den 

kolhydratsberikade drycken (a.a.). 

 

Postoperativt illamående 

Hausel, Nygren, Thorell, Lagerkranser & Ljungqvist (2005) visade i sin studie att ingen 

av patienterna som fått den kolhydratsberikade drycken preoperativt kräktes under de 

fyra första timmarna postoperativt. Däremot kräktes flera av patienterna i de övriga 

patientgrupperna som fått placebo eller varit fastande preoperativt under samma 

tidsperiod. Det fanns däremot ingen skillnad i förekomsten av PONV mellan de olika 

patientgrupperna under de första 12 timmarna, men mellan den 12-24: e timmen 

postoperativt upplevde fler patienter PONV i gruppen som varit fastande, än de 

patienter i gruppen som fått den kolhydratsberikade drycken preoperativt. Studien 

visade att förekomsten av PONV avtog signifikant hos de patienter som fått 

kolhydratsuppladdning eller placebo, men inte hos de patienter som varit fastande 

preoperativt (a.a.). 

 

Bisgaard et al. (2004) visade i sin studie att det inte fanns någon signifikant skillnad 

avseende PONV mellan patienterna som fått kolhydratsberikad dryck och de patienter 

som fått placebo preoperativt. Järvela et al. (2008) visade i sin studie att fler patienter 

som fått den kolhydratsberikade drycken peroperativt upplevde illamående postoperativt 

än de patienter som varit fastande preoperativt. Däremot fanns ingen skillnad mellan 

patientgrupperna avseende kräkningar (a.a.).  

 

Postoperativ återhämtning 

Noblett, Watson, Huong, Davison, Hainsworth & Horgan (2006) visade i sin studie att 

patienterna som fått kolhydratsberikad dryck preoperativt återhämtade sig snabbare 

postoperativt då deras mag- och tarmfunktion kom igång tidigare, de återfick sin 

muskelstyrka snabbare och deras sjukhusvistelse blev kortare jämfört med patienterna 

som fått dricka vatten eller vara fastande preoperativt. I en studie av Yuill et al. (2005) 

sågs att patienterna som fått placebo preoperativt hade en signifikant minskning av 

muskelmassa jämfört med patienterna som fått den kolhydratsberikade drycken 

preoperativt. Trots detta sågs ingen signifikant skillnad i sjukhusvistelsens längd mellan 

de båda patientgrupperna (a.a.). Breuer et al. (2006) och Yuill et al. (2005) visade i sina 

studier att det inte fanns någon skillnad avseende incidenter av vanliga postoperativa 

komplikationer eller sjukhusvistelsens längd mellan patienter som fått 

kolhydratsberikad dryck, fått placebo eller varit fastande preoperativt.  
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Komplikationsrisk 

Enligt studier av Yagci et al. (2008) och Can, Yagci, Dag, Ozturk, Gorgulu, Simsek & 

Tufan (2009) tolererade alla patienterna den kolhydratsberikade drycken och inga 

komplikationer, såsom allergiska reaktioner, elektrolytrubbningar eller hormonella 

förändringar dokumenterades. Det fanns inget dokumenterat fall där patienten aspirerat 

maginnehåll ned i lungorna relaterat till den preoperativa drycken (Hausel et al., 2001; 

Bisgaard et al., 2004; Yuill, Richardson, Davidson, Garden & Parks, 2005; Breuer et al., 

2006; Melis et al., 2006; Gustafsson, Nygren, Thorell, Soop, Hellström, Ljungqvist & 

Hagström-Toft, 2008; Järvela, Maaranen & Sisto, 2008; Yagci et al., 2008; Can et al., 

2009) 

 

Kolhydratsuppladdningens påverkan på insulin- och glukosnivåer 
Det fanns ingen skillnad i nivån av plasmaglukos eller seruminsulin innan 

morgondrycken mellan patienterna som fått den kolhydratsberikade drycken, patienter 

som fått placebo (smaksatt vatten) och de patienter som varit fastande inför operationen 

(Hausel, Nygren, Lagerkranser, Hellström, Hammarqvist, Almström, Lindh, Thorell, & 

Ljungqvist, 2001; Soop, Nygren, Myrenfors, Thorell & Ljungqvist, 2001). Däremot 

sågs skillnader efter intaget av morgondrycken, då de patienter som fått den 

kolhydratsberikade drycken preoperativt hade högre glukos- och insulinnivåer i plasma 

än de patienter som fått placebo eller varit fastande preoperativt (Hausel et al., 2001; 

Soop et al., 2001; Yagci, Can, Ozturk, Dag, Ozgurtas, Cosar & Tufan, 2008). Vid 

operationsstart visade Yagci et al. (2008) att insulinnivåerna var likvärdiga mellan de 

patienter som fått den kolhydratsberikade drycken och de patienter som varit fastande 

preoperativt, medan studien av Hausel et al. (2001) visade på att glukoskoncentrationen 

vid operationsstart var lägre, men insulinkoncentrationen var fortsatt förhöjd hos de 

patienter som fått den kolhydratsberikade drycken, i jämförelse med de två övriga 

patientgrupperna. Soop et al. (2001) visade i sin studie att glukos- och insulinnivåerna 

under den postoperativa fasen var fortsatt förhöjda i båda patientgrupperna jämfört med 

de initiala värdena. I en studie där diabetespatienter typ II fått den kolhydratsberikade 

drycken visades ingen förlångsammad magsäckstömning och glukosvärdena i plasma 

var tillbaka inom normalgränserna efter 180 minuter hos diabetikerna och efter 120 

minuter hos icke-diabetiker (Gustafsson et al., 2008). 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Till en början var tanken med litteraturstudien att belysa patientens upplevelser av 

peroral preoperativ kolhydratsuppladdning, men vid de första litteratursökningarna efter 

artiklar att basera studien på fann författarna att det inte fanns någon forskning inom 

området. Däremot fanns en del forskning om den preoperativa 

kolhydratsuppladdningens påverkan på människokroppen. Studiens inriktning ändrades 

på grund av artikelutbudet till att studera om, och i så fall hur den perorala preoperativa 

kolhydratsuppladdningen påverkar patientens välbefinnande under det perioperativa 

vårdförloppet.  

 

Litteratursökningen gjordes både manuellt och i databaser som enligt Forsberg & 

Wengström (2008) berör området omvårdnad och sökorden som användes var få, men 
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resulterade ändå i att ett litet antal relevanta artiklar hittades. När sökningarna utökades 

med fler sökord blev resultatet att enstaka eller inga artiklar hittades (se Bilaga I). 

Sökningarna i de olika databaserna resulterade mestadels i att samma artiklar hittades 

med några få undantag. En av artiklarna som använts i studien hittades genom 

osystematisk sökning i VG regionens E-bibliotek. Den forskning som fanns inom den 

medicinska vetenskapen var kvantitativ och innefattade en del av patientens 

psykologiska faktorer, vilket gjorde att de var relevanta mot studiens syfte. Många av 

studierna inom området preoperativ kolhydratsuppladdning är gjorda av ett svenskt 

forskarlag, vilket gjorde att många av de artiklar som hittades vid litteratursökningarna 

var baserade på varandra och återkom i senare och omarbetade artiklar. Detta medförde 

för vår del att många av artiklarna exkluderades och antalet artiklar att basera studien på 

minskades.  

 

Vid litteratursökningen valdes att inte ha någon begränsning avseende årtal då artiklarna 

publicerades, eftersom antalet träffar var begränsat. Enligt Ljungqvist et al. (1997) 

påbörjades försök att införa den kolhydratsberikade drycken som en preoperativ 

förberedelse för ungefär ett decennium sedan och det märktes att forskningen inom 

området under det senaste årtiondet har accelererat då den mesta forskningen var 

publicerad under 2000-talet. I studien användes 12 vetenskapliga artiklar och ingen av 

dessa är publicerad tidigare än 2001 och de flesta artiklar är publicerade senare än 2004. 

Artiklarnas ursprung var från olika länder; Nederländerna, Turkiet, Finland, Tyskland, 

Danmark, Storbritannien och Sverige. Detta innebar dock inte att behandlingsmetoderna 

skiljer sig åt mellan länderna vilket kan ha sin förklaring i att alla studier är utförda i 

västvärlden och de flesta artiklarna som är gjorda utanför Sverige ändå har de svenska 

studierna som referenser.  

 

Av de artiklar som inkluderades i studien bygger alla utom en på en kvantitativ 

randomiserad metod och enligt Willman et al. (2006) ses randomisering som en 

kvalitetsstämpel för vetenskapliga studier då stora och väl genomförda studier i 

allmänhet har starkt bevisvärde när det gäller att undersöka effekten av en given metod.  

Vidare skriver Willman et al. (2006) att en randomiserad kontrollerad studie föredras 

framför en icke-kontrollerad då studier med stora undersökningsgrupper bedöms ha 

högre tillförlitlighet än studier med små grupper. För att värdera artiklarnas kvalité har 

Forsberg & Wengströms (2008) metod använts, vilket innebär att artiklarna analyserats 

efter en mall i olika steg. För att analysera artiklarnas innehåll användes Polit & Becks 

(2004) analysmodell. Eftersom artiklarna som studien bygger på var kvantitativa tycktes 

det svårt att få fram kategorier och subkategorier. Detta tror författarna orsakas av att 

det kvantitativa innehållet är onyanserat eftersom det baseras på statistiskt material. 

Resultatet har valts att struktureras i relativt stora och övergripande kategorier som är 

strukturerade efter de olika faserna i den perioperativa vårdprocessen. Kategorin 

Kolhydratsuppladdningens påverkan på insulin- och glukosnivåer i resultatdelen kanske 

inte är helt relevant mot studiens syfte, då den mer beskriver den medicinska 

vetenskapen, men författarna valde att ändå inkludera denna i studien då insulin- och 

glukosnivåerna i blodet kan vara en förklaring till att förstå hur patientens välbefinnande 

påverkas perioperativt. Hyperglykemi kan påverka patienten välbefinnande negativt 

genom att denna blir trött, nedstämd och mer lättirriterad och ger en ökad risk för 

postoperativa infektioner och försämrad sårläkning (Polonsky, 2002). 
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Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie visar att den perorala kolhydratsuppladdningen medför 

svårtolkade effekter på patientens välbefinnande perioperativt, då studierna visar 

motsägelsefulla resultat. En del av förklaringen till det svårtolkade och motsägelsefulla 

resultatet i denna studie kan ligga i att operationsingreppen skiljer sig åt mellan de olika 

studierna. Olika kirurgiska ingrepp innebär enligt Bodelsson et al. (2005) olika 

förutsättningar för patienterna postoperativt. I fem av artiklarna utfördes studier på 

patienter som genomgått en laparaskopisk cholesystektomi, en studie byggde på 

patienter som genomgått en colorektalresektion, två studier är gjorda på patienter som 

genomgått en ACB-operation och två studier byggde på patienter som genomgått 

ortopediska ingrepp. Artiklarna som ligger till grund för denna litteraturstudie har byggt 

sina studier efter liknande inklusions- och exklusionskriterier. Detta innebar att 

patientgrupperna bestod av människor som för övrigt var relativt friska förutom deras 

kirurgiska åkomma. En patientkategori som exkluderats ur studierna var diabetiker, men 

Gustafsson et al. (2008) visade i sin studie att det var ofarligt även för patienter med 

diabetes typ II att erhålla den preoperativa kolhydratsuppladdningen. 

 

Denna litteraturstudie visar att de patienter som fått den kolhydratsberikade drycken var 

mindre törstiga innan operationen.  En studie (Hausel et al, 2001) visade att patienterna 

som fått den kolhydratsberikade drycken också var mindre nedstämda och oroliga samt 

kände sig i bättre kondition innan operationen än de patienter som var fastande.  

Vårdvetenskapen säger att alla människor befinner sig i ett konkret sammanhang av tid 

och rum genom sin kropp och vid sjukdom eller skada blir patienten genom sin kropp 

lidande vilket medför att patienten får ett ökat behov av hjälp. För att patienten skall 

klara livet överlämnar hon sig i händerna på den perioperativa sjuksköterskan 

(Lindwall, 2004; Lindwall & von Post, 2006). Den situation som patienten befinner sig i 

inför en operation är enligt Holm & Hansen (2000) stressig och patienterna känner sig 

enligt Gilmartin & Wrights (2008) oroliga och nervösa inför operationen, vilket är något 

som börjar flera veckor innan operationsdagen. Anestesisjuksköterskans vårdhandlingar 

syftar enligt Lindwall & von Post (2000) till att skydda den lidande patienten genom att 

tillgodose dennes grundläggande behov. Peroral preoperativ kolhydratsuppladdning är 

en relativt ny behandling som införts och påverkar patientens välbefinnande 

perioperativt. Trots detta finns ingen vårdvetenskaplig forskning kring ämnet. Genom 

att patienten ges den kolhydratsberikade drycken har dennes behov av näring 

tillgodosetts, vilket enligt Hausel et al. (2001) också medför att patienten blir mindre 

orolig inför operationen. Detta är något som påverkar patientens välbefinnande positivt 

inför operationen, men får alla patienter i den praktiska verkligheten drycken som är 

menade att få den? Enligt PM (se bilaga III) skall patienten få drycken senast två 

timmar innan anestesistart och författarnas kliniska erfarenheter säger att den patienten 

som har den första operationstiden på dagen oftast följer den tänkta planeringen, men 

planeringen brister ofta hos de patienter som har senare operationstider på grund av 

olika faktorer, bland annat kan operationsschemat ändras samma dag.  

 

Denna litteraturstudie visar också att patienten känner mindre törst oavsett vilken dryck 

denne får innan operationen då studierna inte visade någon skillnad avseende törsten 

mellan patienterna som fått den kolhydratsberikade drycken alternativt placebo (Hausel 

et al., 2001; Bisgaard et al., 2004; Breuer et al., 2006; Melis et al., 2006). Denna 

litteraturstudie visar alltså inget entydigt svar på frågan om den kolhydratsberikade 
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drycken har någon inverkan på patientens välbefinnande preoperativt, då studiernas 

resultat är motsägelsefulla. Det som studiernas resultat visar är att den 

kolhydratsberikade drycken inte kan sägas påverka patienten negativt, då det inte fanns 

någon dokumenterad ökad risk för perioperativa komplikationer kopplad till drycken 

(Hausel et al., 2001; Bisgaard et al., 2004; Yuill et al., 2005; Breuer et al., 2006; Melis 

et al., 2006; Gustafsson et al., 2008; Järvela et al., 2008; Yagci et al., 2008; Can et al., 

2009). 

 

Denna litteraturstudie visar att den kolhydratsberikade drycken kan ha en viss positiv 

effekt på det postoperativa obehaget som kräkningar innebär för patienten. En studie 

(Hausel et al., 2005) visade att ingen av patienterna som fått den preoperativa 

kolhydratsuppladdningen kräktes under de fyra första timmarna postoperativt. PONV är 

ett lidande som enligt Murphy et al. (1999) drabbar mellan 20-30 % av alla patienter 

som genomgår kirurgiska ingrepp och upp till 80 % av högriskpatienterna. Pfisterer et 

al. (2001) visade i sin studie att 16 % av patienterna drabbades redan på 

uppvakningsavdelningen av måttlig till svår PONV trots profylax och behandling med 

antiemetika perioperativt. Hausel et al. (2005) visade också att förekomsten av PONV 

avtog signifikant efter den 12:e timmen postoperativt hos de patienter som fått den 

kolhydratsberikade drycken. I övrigt visar denna litteraturstudie att den preoperativa 

kolhydratsuppladdningen inte påverkar det postoperativa illamåendet eller kräkningarna 

hos patienterna. Bisgaard et al. (2004) hade ingen kontrollgrupp som var fastande i sin 

studie, vilket gör att den inte helt kan jämföras med studien av Hausel et al. (2005). 

Denna litteraturstudie visar alltså att det är en fördel för patienten att få något att dricka 

innan operationen, och det behöver inte vara en kolhydratsberikad dryck, då detta 

motverkar det postoperativa illamåendet och kräkningar. Detta framhåller även Nygren, 

Thorell & Ljungqvist (2007) som säger att någon form av dryck eller kolhydratsberikad 

dryck motverkar PONV och trötthet postoperativt, vilka är två viktiga faktorer bakom 

förlängd sjukhusvistelse och återinläggning av dagkirurgiska patienter. Järvela et al. 

(2008) visade i sin studie ett motsägelsefullt resultat då deras studie visade att den 

kolhydratsberikade drycken hade en negativ inverkan på patientens postoperativa 

välbefinnande. Fler patienter i gruppen som fått den kolhydratsberikade drycken 

upplevde illamående postoperativt än de patienter som var fastande. Däremot fanns 

ingen skillnad mellan patientgrupperna avseende kräkningar (a.a.). Varför resultatet 

mellan Hausel et al. (2005) och Järvela et al. (2008) skiljer sig åt är svårt att säga då 

båda studierna är gjorda på relativt stora patientgrupper. Skillnaden kan bero på typen 

av operationsingrepp som utfördes på patienterna. Patienterna i Hausel et al. (2005) 

genomgick en laparaskopisk cholesystektomi medan patienterna i studien av Järvela et 

al. (2008) genomgick en ACB-operation. PONV ger enligt Bodelsson et al. (2005) 

sällan fysiska besvär som exempelvis aspiration eller vätskebalansrubbning, men 

tillståndet är däremot belastande och orsakar patienten intensivt obehag. Detta visar 

flera studier där patienterna uttryckt postoperativa symtom som trötthet, illamående, 

svårigheter att andas, dåsighet och smärta (Waterman et al., 1999; Barthelsson et al., 

2003; Gilmartin & Wrights, 2008).  

 

Den kolhydratsberikade drycken har enligt denna litteraturstudie en positiv inverkan på 

patientens fysiologiska återhämtning då mag- och tarmfunktionen samt muskelstyrkan 

återfås snabbare hos dessa patienter och muskelmassan inte minskades postoperativt, 

vilket är positivt för patientens välbefinnande då de snabbare kan komma hem vilket 
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patienterna i studien av Waterman et al. (1999) önskade. Enligt Lindwall & von Post 

(2006) måste patienten i det kliniska vårdarbetet betraktas som en helhet, där kropp och 

själ inte kan skiljas åt. Detta är en förutsättning för att patienten skall kunna uppleva 

hälsa och då det saknas studier kring patientens upplevelser av den postoperativa 

återhämtningen efter kolhydratsuppladdning säger inte den positiva fysiologiska 

återhämtningen oss något om patientens välbefinnande påverkas lika positivt. Soop et 

al. (2001) visade i sin studie att en förberedelse, som den preoperativa 

kolhydratsuppladdningen är, tillåter patienten att fullfölja omfattande kirurgi med bara 

en minimal grad av insulinresistens som följd, vilket beror på att drycken framkallar ett 

metaboliskt svar och försvagar minskningen av kroppens insulinkänslighet. Detta 

medför att patienten löper mindre risk att drabbas av långvarig hyperglykemi som kan 

påverka patientens välbefinnande negativt genom att denne blir trött och nedstämd, 

vilket skulle försämra den postoperativa återhämtningen. Resultatet är motsägelsefullt 

då studier också visar att det inte finns någon skillnad avseende incidenter av vanliga 

postoperativa komplikationer eller sjukhusvistelsens längd mellan patienter som fått 

kolhydratsberikad dryck, fått placebo eller varit fastande preoperativt (Yuill et al., 2005; 

Breuer et al., 2006).  

 

Praktiska implikationer 
Nya krav ställs på hur det perioperativa vårdandet planeras och organiseras så att alla 

patienter på operationsschemat skall ha möjlighet att få den preoperativa 

kolhydratsberikade drycken. Denna studie visar på avsaknaden av vårdvetenskapliga 

studier kring preoperativ kolhydratsuppladdning och då sjuksköterskan i praktiken blir 

den som ger och samtidigt informerar patienten om kolhydratsuppladdningen är det av 

vikt att frambringa vårdvetenskapliga studier av patientens upplevelser kring den 

preoperativa kolhydratsuppladdningen för att:  

 Minska patienternas oro och lidande samt öka deras känsla av välbefinnande 

under den perioperativa vårdprocessen 

 Bidra till att underlätta den postoperativa återhämtningen och förkorta 

patienternas sjukhusvistelse  

 Öka kunskapen bland sjukvårdspersonal om dryckens inverkan på patienten och 

vilka patientgrupper som kan hjälpas av drycken. 

 Få denna relativt nyintroducerade och outforskade ”omvårdnadshandling” att 

betraktas som evidensbaserad 
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BILAGA I 
 

Sammanställning av artikelsökningen i de olika databaserna. 

Databaser Sökord 
Avgränsn

ingar 

Antal 

träffar 
Urval 

 

Cinahl 

 

Preoperative 

Preoperative + Carbohydrate 

Preoperative + Carbohydrate + Well-being 

Preoperative + Carbohydrate + Experience 

Peer 

Reweided 

10 973 

22 

2 

0 

 

5 

1 

0 

 

Academic 

Search Elite 

Preoperative 

Preoperative + Carbohydrate 

Preoperative + Carbohydrate + Well-being 

Preoperative + Carbohydrate + Experience 

 

5239 

17 

2 

0 

 

3 

1 

0 

Medline 

Preoperative 

Preoperative + Carbohydrate 

Preoperative + Carbohydrate loading 

Preoperative + Carbohydrate loading + Well-being 

Preoperative + Carbohydrate loading + Experience 

 

134 368 

492 

15 

1 

0 

 

 

4 

0 

0 

PubMed 

Carbohydrate 

Preoperative 

Preoperative + Carbohydrate 

Preoperative + Carbohydrate + Loading 

Preoperative + Carbohydrate + Loading + Care 

Preoperative + Carbohydrate + Loading + Well-

being 

Preoperative + Carbohydrate + Loading + 

Experience 

 

1 104 688 

138 310 

5305 

38 

24 

3 

1 

 

 

 

4 

3 

0 

0 
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BILAGA II  

 
 

 

 

 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 

Titel: 

Preoperative oral 

carbohydrate 

administration to ASA 

III-IV patients 

undergoing elective 

cardiac surgery. 

 

Författare: 

Breuer, von Dossow, 

von Heymann, 

Griesbach, von 

Schickfus, Mackh, 

Hacker, Elgeti, 

Konertz, Wernecke & 

Spies 

 

Tidskrift: 

Anesth Analg 2006 

 

Land: 

Tyskland 

Att undersöka effekten av 

preoperativ 

kolhydratuppladdning 

avseende den 

postoperativa 

insulinresistensen, 

magsäcksvolymen, det 

preoperativa 

välbefinnandet och 

faktorer kring 

organdysfunktion hos 

ASA III-IV patienter som 

genomgått elektiva 

hjärtoperationer.  

 

Medicinskt 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Randomiserad studie 

med kontrollgrupp på 

patienter ASA III-IV 

inkluderat patienter med 

diabetes typ II.  

 

Indelad i 3 grupper: 

kolhydratsdryck 

Smaksatt vatten 

(placebo) 

Fastande 

 

160 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, 

kolhydratsgruppen 

(n=56), Placebo (n=60) 

och fastande (n=44).  

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Ingen skillnad mellan 

patientgrupperna 

avseende 

insulinbehovet eller 

glukosnivåerna samt 

volymen 

magsäcksinnehåll. 

Ingen aspiration 

förekom. Ingen 

skillnad mellan 

patientgrupperna 

avseende hunger, 

illamående, oro och 

muntorrhet 

preoperativt. Klara 

drycker minskar den 

preoperativa törsten. 

Kolhydratrik 

dryck före elektiv 

hjärtkirurgi 

påverkar inte den 

postoperativa 

insulinresistens. 

Intaget av dryck 

före operationen 

minskade den 

preoperativa 

törsten och bör 

rekommenderas 

som rutin före 

operation för att 

öka det 

psykologiska 

välbefinnandet.  

 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Pre-operative oral 

carbohydrate 

loading in 

colorectal 

surgery: a 

randomized 

controlled trial 

 

Författare: 

Noblett, Watson, 

Huong, Davison, 

Hainsworth & 

Horgan 

 

Tidskrift: 

Colorectal 

Disease 2006 

 

Land: 

Storbritannien 

Att fastställa effekten av 

preoperativ 

kolhydratuppladdning på 

patientens greppstyrka, 

mag- och tarmfunktion 

och sjukhusvistelsens 

längd efter elektiv 

colorectal kirurgi. 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ 

randomiserad  

kontrollstudie med 

kontrollgrupp på 

patienter som genomgått 

colorectalkirurgi. 

 

Indelad i 3 grupper: 

kolhydratsdryck 

Vatten 

Fastande 

 

35 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, 

kolhydratsgruppen 

(n=12), placebo (n=11) 

och fastande (n=12).  

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Sjukhusvistelsens 

längd varierade mellan 

grupperna, 

kolhydratsgruppen 

(7,5 dagar), 

vattengruppen (13 

dagar) och gruppen 

som var fastande (10 

dagar). Tiden för den 

första tarmrörelsen var 

3,5 dagar hos de som 

fastade, 5 dagar hos de 

som fick vatten och 2 

dagar hos 

kolhydratsgruppen. 

Det var också en 

signifikant skillnad 

avseende greppstyrka 

vid hemgång hos de 

som fastade jämfört 

med innan 

operationen. 

Preoperativ 

kolhydratsuppladdning 

leder till kortare 

sjukhusvistelser då mag- 

och tarmfunktionen 

kommer igång snabbare 

och muskelstyrkan inte 

minskar i samma 

utsträckning som om 

patienten är fastande, 

men då antalet patienter 

i studien var litet behövs 

vidare undersökningar.  
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 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Effects of 

preoperative 

carbohydrate 

loading on 

glucose 

metabolism and 

gastric contents in 

patients 

undergoing 

moderate surgery: 

a randomized, 

controlled trial 

 

Författare: 

Yagci, Can, 

Ozturk, Dag, 

Ozgurtas, Cosar 

& Tufan 

 

Tidskrift: 
Nutrition 2008 

 

Land: 

Turkiet 

Att utvärdera effekten av 

preoperativ 

kolhydratuppladdning på 

volymen magsäcksinnehåll 

samt patientens 

metabolism perioperativt. 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ 

randomiserad  

kontrollstudie med 

kontrollgrupp på 

patienter som genomgått 

cholesystectomi eller 

thyroidectomi.  

 

Indelad i 2 grupper: 

kolhydratsdryck 

Fastande 

 

70 patienter 

inkluderades slutligen  i 

studien, 

kolhydratsgruppen 

(n=34) och fastande 

(n=36).  

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Alla patienterna 

som fick den 

kolhydratsberikade 

drycken tålde den 

och inga 

komplikationer 

rapporterades. 

Glukosnivån i 

plasma var 

signifikant högre i 

kolhydratsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Ingen skillnad 

avseende 

insulinnivån fanns 

mellan de båda 

grupperna innan 

operationen, men 

insulinvärdena var 

förhöjda hos 

kolhydratsgruppen 

jämfört med de 

initiala värdena. 

Höjda glukosvärden 

framkallar ett insulinsvar 

och patienterna som får 

den kolhydratsberikade 

drycken kan genomgå 

kirurgi med fördelen av 

en högre energidepå som 

motverkar det katabola 

tillstånd som kirurgi 

medför. 

 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Pre-operative 

oral 

carbohydrate 

treatment before 

coronary artery 

bypass surgery 

 

Författare: 

Järvela, 

Maaranen & 

Sisto 

 

Tidskrift: 
Acta 

Anaesthesiol 

Scand 2008 

 

Land: 

Finland 

Att utvärdera effekten av 

preoperativ 

kolhydratuppladdning 

mot fasta avseende 

perioperativ 

insulinbehovet hos icke-

diabetiker som 

genomgått elektiv 

coronara arteriella 

bypass transplantationer.  

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollstudie med 

kontrollgrupp på 

patienter som genomgått 

elektiv coronara 

arteriella bypass 

transplantationer.  

 

Indelad i 2 grupper: 

kolhydratsdryck 

Fastande 

 

101 patienter 

inkluderades slutligen  i 

studien, 

kolhydratsgruppen 

(n=50) och fastande 

(n=51).  

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Ingen aspiration i någon 

av patientgrupperna. Fler 

patienter i 

kolhydratsgruppen 

upplevde illamående 

postoperativt, men ingen 

skillnad avseende 

kräkningar sågs. Ingen 

skillnad fanns mellan 

patientgrupperna 

avseende längden på 

uppvakningsavdelningen 

Studien visar inte på att 

kolhydratsuppladdning 

minskar det 

perioperativa behovet 

av insulin eller PONV. 

Ingen aspiration 

inträffade och det fanns 

ingen skillnad i 

volymen maginnehåll 

som dränerades mellan 

patientgrupperna. Enda 

anledningen till att ge 

kolhydratsuppladdning 

inför elektiv coronara 

arteriella bypass 

transplantationer är att 

minska patientens 

upplevelse av törst inför 

operationen om 

operationen blir 

försenad av någon 

anledning. 
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 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Preoperative 

oral 

carbohydrate 

treatment 

attenuates 

immediate 

postoperative 

insulin 

resistance 

 

Författare: 

Soop, Nygren, 

Myrenfors, 

Thorell & 

Ljungqvist 

 

Tidskrift: 
Am J Physiol 

Endocrinol 

Metab 2001 

 

Land: 

Sverige 

Att utvärdera effekten 

av preoperativ 

kolhydratsdryck på 

den postoperativa 

insulinresistensen  

 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie.  

 

Indelad i 2 grupper: 

kolhydratsdryck 

placebo 

 

15 patienter inkluderades 

slutligen i studien, 

kolhydratsgruppen (n=8) 

och placebo (n=7).  

 

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Det var ingen skillnad i 

glukos och insulinvärdet 

mellan grupperna från 

start. Efter morgondrycken 

ökade glukos och 

insulinvärdet i 

kolhydratgruppen. Under 

den intraoperativa perioden 

ökade glukosvärdet i 

placebogruppen. 

Under den postop perioden 

var både glukos och insulin 

förhöjda i båda grupperna. 

Glukagonkoncentrationen 

postop var lägre i 

placebogruppen än i 

kolhydratgruppen. 

Kolhydratrik dryck kort 

före kirurgi försvagar 

minskningen av  kroppens 

insulinkänslighet direkt 

efter en total 

höfledsplastik. 

Studien visar att en enkel 

förberedelse tillåter 

patienten att genomgå 

stor kirurgi med endast 

en minimal minskning 

av insulinresistensen. 

Graden av postoperativ 

insulinresistens är en av 

de faktorer som påverkar 

sjukhusvistelsens längd 

och i denna studie var 

tryck på sängplatser högt 

och ingen patient fick 

stanna längre än den 

behövde. Studien bygger 

på ett litet underlag och 

det var svårt att upptäcka 

skillnader avseende 

sjukhusvistelsens längd. 

Grupperna är jämförbara 

därför att 

operationstidens längd 

eller peroperativ 

blodförlust inte 

påverkade graden av 

insulinresistens. 

 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Preoperative 

administration of 

oral carbohydrate-

rich solutions: 

Comparison of 

glucometabolic 

responses and 

tolerability 

between patients 

with and without 

insulin resistance 

 

Författare: 

Can, Yagci, Dag, 

Ozturk, Gorgulu, 

Simsek & Tufan 

 

Tidskrift: 
Nutrition 2009 

 

Land: 

Turkiet 

Att utvärdera effekten 

av preoperativ 

kolhydratuppladdning 

avseende 

glukosmetabolismen 

och volymen 

magsäcksinnehåll hos 

patienter med och utan 

insulinresistens. 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ 

kontrollstudie på 

patienter utan 

diabetes. 

 

34 patienter 

inkluderades 

slutligen i studien 

och alla fick 

kolhydratsdryck 

innan operationen. 

Blodprover 

avseende glukos, 

insulin och 

kortisolnivåer togs 

före andra dosen 

dryck och sedan 40 

och 90 min efter 

andra drycken.  

 

Inklusions- och 

exklusions 

kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

8 av 34 patienter hade 

insulinresistens och 26 hade 

det inte. Båda 

patientgrupperna tålde 

drycken väl och inga 

komplikationer 

dokumenterades. 

Plasmaglukosnivåerna var 

lägre hos patienterna som 

inte hade insulinresistens vid 

samtliga provtagningar, men 

skillnaden uppnådde inte 

signifikans.   

Studien visar att 

förändringen av 

glukosnivåerna i plasma 

är likvärdiga hos 

patienter med eller utan 

insulinresistens. Studien 

visar att den givna dosen 

kolhydrater innan 

operationen medför 

insulinfrisättning under 

flera timmar. Patienter 

som redan har 

insulinresistens tolererar 

att få 

kolhydratsuppladdning.   
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 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Randimized 

clinical trial 

comparing an oral 

carbohydrate 

beverage with 

placebo before 

laparoscopisk 

cholecystectomy 

 

Författare: 

Bisgaard, 

Kristiansen, 

Hjortsø, Jacobsen, 

Rosenberg & 

Kehlet 

 

Tidskrift: 
British Journal of 

Surgery (2004). 

 

Land: 

Danmark 

Att utvärdera effekten 

av preoperativ 

kolhydratsdryck.  

 

 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie på 

patienter som genomgått 

elektiv laparoscopisk 

cholecystectomi.  

 

Indelad i 2 grupper: 

kolhydratsdryck 

placebo 

 

86 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, 

kolhydratsgruppen 

(n=43) och placebo 

(n=43).  

 

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Inga dryckesrelaterade 

komplikationer förekom. 

Ingen skillnad i 

välbefinnande visades 

mellan grupperna 

postoperativt. 

 

Studien visar inte någon 

signifikant skillnad 

mellan patientgrupperna 

vad gäller kliniska 

resultat efter intag av 

kolhydratrik dryck. 

Detta kunde möjligen 

bero på att laparoscopisk 

cholecystectomi innebär 

en minimal invasiv 

procedur som medför en 

relativ liten minskning 

på insulinkänsligheten 

jämfört med elektiva 

höftoperation eller 

öppen bukkirurgi. 

 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

The administration 

of an oral 

carbohydrate-

containing fluid 

prior to major 

elective upper-

gastrointestinal 

surgery preserves 

skeletal muscle 

mass 

postoperatively-a 

randomised 

clinical trial 

 

Författare: 

Yuill, Richardson, 

Davidson, Garden 

& Parks 

 

Tidskrift: 
Clinical Nutrition 

2005 

 

Land: 

Storbritannien 

Att utvärdera 

toleransen av 

preoperativ 

kolhydratrik dryck 

samt fastställa 

dryckens kliniska 

effekt på den 

postoperativa 

metabolismen  

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie på 

patienter som genomgått 

elektiv bukkirurgi 

 

Indelad i 2 grupper: 

kolhydratsdryck 

placebo 

 

65 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, 

kolhydratsgruppen 

(n=31) och placebo 

(n=34).  

 

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Minskning av 

muskelmassa var 

signifikant större i 

gruppen som fått 

placebodryck vid 

utskrivningen från 

sjukhus. Det var ingen 

skillnad i 

sjukhusvistelsens längd 

mellan grupperna. Ingen 

signifikant skillnad i 

glukos- och 

insulinkoncentrationen 

mellan grupperna.. 

 

Studien visar att det är 

säkert att dricka 

kolhydratsberikad dryck 

preoperativt då inga 

komplikationer 

observerades. Det är en 

fördel för patienten att 

reducera den 

postoperativa 

insulinresistensen genom 

att få en dryck istället för 

intravenöst glukosdropp. 
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 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Pre-operative 

carbohydrate 

loading may be 

used in type 2 

diabetes patients. 

 

Författare: 

Gustafsson, 

Nygren, Thorell, 

Soop, Hellström, 

Ljungqvist & 

Hagström-Toft 

 

Tidskrift: 
Acta Anaesthesiol 

Scand  

2008 

 

Land: 

Sverige 

Att undersöka 

möjligheten att 

erbjuda kolhydratrik 

dryck till patienter 

med diabetes. 

 

 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ studie på 

patienter som genomgått 

operationsingrepp. 

 

Indelad i 2 grupper: 

Diabetiker 

Icke-diabetiker 

 

35 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, diabetiker 

(n=25) och icke-

diabetiker (n=10).  

 

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Denna studie indikerade 

ingen förlångsammad 

magsäckstömning efter 

intag av kolhydratrik 

dryck hos patienter med 

välkontrollerad typ 2 

diabetes jämfört med 

friska personer  

Drycken kan säkert 

administreras 180 min 

före anestesi utan risk 

för hyperglykemi. 

 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

A Carbohydrate-

Rich Beverage 

Prior to Surgery 

Prevents Surgery-

Induced 

Immunodepressio

n: A Randomized, 

Controlled, 

Clinical Trial. 

 

Författare: 

Melis, van 

Leeuwen, von 

Blomberg-van der 

Flier, Goedhart-

Hiddinga, 

Uitdehaag, Strack 

van Schijndel, 

Wuisman & van 

Bokhorst van der 

Schueren 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Parenteral and 

Enteral Nutrition 

2005 

 

Land: 

Nederländerna 

Att jämföra två olika 

sorts kolhydratrik 

dryck med fasta 

samt undersöka om 

preoperativt intag av 

kolhydratrik dryck 

påverkade 

immunsystemet 

postoperativt. 

 

 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll 

var godkänt av en 

etisk kommitté 

Kvantitativ studie på 

patienter som genomgått 

elektiv ortopedisk 

kirurgi 

 

Indelad i 3 grupper: 

kolhydratsdryck 

260mOsm/kg 

kolhydratsdryck 

574mOsm/kg 

Fastande 

 

29 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, kolhydratsgrupp 

260mOsm/kg (n=10), 

kolhydratsgrupp 

574mOsm/kg (n=10) 

och fastande (n=9)  

 

 

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Inget fall av aspiration 

observerades i någon 

grupp. Patienter som 

fick kolhydratrik dryck 

var mindre törstiga. 

Kolhydratrik dryck 

förebygger 

immunodepression och 

det reducerar risken för 

infektionskomplikation 

 

Kolhydratrik dryck 

förebygger 

kirurgipåverkad 

immunodepression. Detta 

resultat påverkar 

infektionskomplikationen. 

Preoperativt intag av 

kolhydratrik dryck skulle 

kunna resultera i mindre 

infektioner och kortare 

sjukhusvistelse och kanske 

även mindre dödlighet. 
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 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

A Carbohydrate-

Rich Drink 

Reduces 

Preoperative 

Discomfort in 

Elective Surgery 

Patients 

 

Författare: 

Hausel, Nygren, 

Lagerkranser, 

Hellström, 

Hammarqvist, 

Almström, 

Lindh, Thorell 

& Ljungqvist 

 

Tidskrift: 
Anesth Analg 

2001 

 

Land: 

Sverige 

Att undersöka om 

kolhydratuppladdning 

påverkar patienten 

preoperativt. 

 

 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ studie på 

patienter som genomgått 

laparoscopisk 

cholecystectomi n=174 

eller stor colorectal 

kirurgi n=78. 

 

Indelad i 3 grupper: 

kolhydratsdryck 

Smaksatt vatten 

(placebo) 

Fastande 

 

252 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, kolhydratsgrupp 

(n=80), placebo (n=86) 

och fastande (n=86)  

 

 

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

Inga fall av tydlig eller 

misstänkt lungaspiration 

eller andra 

dryckesrelaterade 

komplikationer förekom. 

Ingen skillnad i 

magsäcksinnehåll mellan 

grupperna, diagnoserna 

eller könen. De som fick 

kolhydratrik dryck 

upplevde mindre hunger, 

törst, oro och mindre 

nedstämdhet. 

Placebogruppen hade en 

liten men ökad frekvens av 

illamående, ökad trötthet 

och 

koncentrationssvårigheter 

Studien visar att 

förberedelse med 

kolhydratrik dryck ökar 

det preoperativa 

välbefinnandet jämfört 

med placebodryck eller 

fasta. Under studiens 

gång var 80% av all akut 

och elektiv kirurgi 

klassad som ASA II, 

detta medför att den 

preoperativa 

behandlingen med 

kolhydratrik dryck är 

användbar och lämplig 

till större delen av 

patienterna som 

genomgår elektiv 

kirurgi. Att patienterna 

kände sig mindre 

hungriga stöder att det är 

bra med den 

kolhydratrika drycken på 

kvällen före op. Effekten 

på hungern är möjligen 

direkt relaterat till 

energiintag och glukos- 

och insulinnivåerna 

ligger som vid intag av 

en måltid. 

 Syfte/Perspektiv Metod Resultat Diskussion 
Titel: 

Randomized 

clinical trial of the 

effects of oral 

preoperative 

carbohydrates on 

postoperative 

nausea and 

vomiting after 

lapaoscopic 

cholesystectomy 

 

Författare: 

Hausel, Nygren, 

Thorell, 

Lagerkranser & 

Ljungqvist  

 

Tidskrift: 
British Journal of 

Surgery 2005 

 

Land: 

Sverige 

Att undersöka den 

preoperativa 

kolhydratuppladdningens 

möjliga effekter på det 

postoperativa illamåendet 

och kräkningarna hos 

patienter som genomgått 

laparoskopisk 

cholesystectomi.   

 

 

 

 

 

Medicinskt 

 

 

 

Etiska aspekter: 

Studiens protokoll var 

godkänt av en etisk 

kommitté 

Kvantitativ 

randomiserad  

kontrollstudie med 

kontrollgrupp på 

patienter som genomgått 

laparoskopisk 

cholesystectomi.  

 

Indelad i 3 grupper: 

kolhydratsdryck 

Smaksatt vatten 

(placebo) 

Fastande 

 

172 patienter 

inkluderades slutligen i 

studien, 

kolhydratsgruppen 

(n=55), Placebo (n=59) 

och fastande (n=58).  

 

Inklusions- och 

exklusions kriterierna är 

framlyfta i artikelns 

metoddel. 

De 24-första 

timmarna 

postoperativt sågs en 

eller flera episoder av 

illamående och 

kräkningar (PONV) 

hos 23 av de fastande 

patienterna, 23 

patienter i 

placebogruppen och 

15 patienter som fick 

den 

kolhydratsberikade 

drycken. PONV 

avtog signifikant hos 

patienter som fått 

kolhydratsdryck eller 

placebo, men inte hos 

de som var fastande. 

Oddsen att bli 

illamående och kräkas 

upp till 24-timmar efter 

operationen var högre 

hos de patienter som var 

fastande än hos dom 

som fick 

kolhydratsuppladdning. 

Den kirurgiska påverkan 

på metabolismen 

påverkar förekomsten av 

PONV och 

kolhydratsuppladdninge

ns bakomliggande orsak 

på den positiva effekten 

på PONV måste 

kartläggas bättre. 
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