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Abstrakt 

Bakgrund: Att människor drabbas av illamående och kräkningar är en ständigt 
förekommande utmaning inom vården. De drabbade uppger ibland att upplevel-
sen av illamående är lika obehaglig som upplevelsen av smärta, och ett av målen 
med god omvårdnad vid illamående bör vara att försöka förebygga och lindra 
obehag. Syfte: Att genom en systematisk litteraturöversikt beskriva erfarenheten 
av olika omvårdnadsinterventioner för att förebygga och lindra illamående och 
kräkningar. Metod: Studien genomfördes med en metod för systematisk littera-
turöversikter som innebar en systematisk sökning av litteratur i databaserna 
Medline, Academic Search och Cochrane Library. Totalt inkluderades 21 artik-
lar som matchade våra urvalskriterier. Resultat: Det finns vetenskapligt stöd för 
ett antal omvårdnadsinterventioner mot illamående och kräkning, däribland aku-
punktur, akupressur, aromaterapi, hydration, beteendestrategier, strukturerad be-
dömning, massage, ingefära, vitamin B6 och en rad basala omvårdnadsinterven-
tioner som att ge frisk luft, minska stress med mera. Det finns tveksamma eller 
motstridande bevis för interventionerna musikterapi och administrering av extra 
syrgas. Konklusion: Genom att använda dessa interventioner kan sjuksköters-
kan förebygga och lindra illamående och kräkning, samt bidra till att höja vård-
tagares upplevelse av livskvalitet och hälsa. 
 
Nyckelord: Illamående, Kräkning, Förebygga, Lindra, Interventioner, Systema-
tisk litteraturöversikt, Omvårdnad. 

 



 3 

Att drabbas av illamående och kräkningar har länge nonchalerats och ansetts mindre viktigt 

inom vården. Vårdgivare har haft en tendens att avvisa illamående som ett milt och obetydligt 

problem även om studier har visat att det har en djup effekt på de drabbades upplevelse av 

livskvalitet och hälsa (Chou, Chen, Kuo och Tzeng, 2006). Illamående är inget ovanligt fe-

nomen och kan uppstå bland annat vid graviditet, i den postoperativa fasen och även under 

och efter behandlingar som kemoterapi. Människor som har drabbats av illamående och kräk-

ning uppger att de upplever känslor av skam och ovärdighet när de mår dåligt och kräks fram-

för andra, eftersom illamåendet i stor utsträckning ses som en privat angelägenhet. Att må illa 

kan generera känslor av ångest, oro och rädsla för att drabbas igen vid ett senare tillfälle 

(Thompson, 1999).  

 

Kunskap om olika möjligheter att erbjuda omvårdnadsinterventioner för att begränsa illamå-

ende och kräkningar för den enskilde vårdtagaren är en viktig del av omvårdnadsarbetet. För 

att veta när det är lämpligt att utföra omvårdnadsinterventioner mot illamående och kräkning 

måste sjuksköterskan först kunna identifiera vårdtagarens tillstånd. Eftersom illamående är en 

subjektiv upplevelse måste sjuksköterskan vara lyhörd och aktivt fråga hur vårdtagaren mår 

och om han eller hon mår illa. Fysiologiska tecken på att någon mår illa är blekhet, frusenhet, 

kallsvett och takykardi (Hawthorn, 1998, s.14). Om vårdtagaren säger sig uppleva illamående 

kan sjuksköterskan använda en skala för att gradera upplevelsen, antingen en semantisk skala 

eller en visuell analog skala (VAS). Kräkningar registreras med antal per 24 timmar, volym 

och utseende noteras samt tänkbara utlösande faktorer så att dessa kan undvikas i framtiden 

(Jordhöy, Aass, Svensen, Ervik & Mohr, 2006). Om illamåendet inte behandlas, och sjukskö-

terskan inte uppmärksammar vårdtagarnas tillstånd, kan följderna bli allvarliga. Uttorkning, 

malnutrition, avmagring, obalans i elektrolyter, aspiration och skada på operationssår är risker 

vid illamående och kräkning. Vid en svårare form av graviditetsillamående, hyperemesis gra-

vidarum, är riskerna speciellt stora och det finns fall där både moder och barn har avlidit 

(Simpson, Goodwin, Robins, Rizzo, Howes, Buckwalter & Buckwalter, 2001).  

 

De patofysiologiska orsakarna till illamående och kräkningar är komplexa. Illamående kan 

starta genom att toxiner från mat, läkemedel eller vävnadsskada aktiverar olika receptorer. 

Toxinerna når receptorer i mag-tarmkanalen eller i levern, eller så absorberas de till blodba-

nan och aktiverar receptorer i kemoreceptor-triggerzonen som är belägen i IV:e hjärnventri-

keln. Signaler går därifrån till det närbelägna kräkcentrum och utlöser kräkning. Illamående 

påverkar mag-tarmkanalen så att matsmältningen sker långsammare, och på så sätt hindras 
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toxiner från att absorberas till blodbanan. Maginnehåll pressas från tolvfingertarmen tillbaka 

till magsäcken för att kunna avlägsnas genom kräkning och salivationen ökar för att skydda 

mun och matstrupe mot magsyra (Hawthorn, 1998, s. 13-25). Impulser från vestibularisappa-

raten, innerörats organ, och sinnesintryck såsom syn, lukt, smak eller ljud, samt associationer 

till obehagliga situationer kan också påverka illamåendet (Simonsen, Aarbakke & Hassel-

ström, 2002, s. 285-286). Det finns vissa riskfaktorer som ökar sannolikheten att drabbas av 

illamående och kräkning. Dessa är övervikt, kvinnligt kön – då speciellt i samband med men-

struation, historia av åksjuka och/eller graviditetsillamående, ung ålder, ångest och oro 

(Hawthorn, 1998, s. 51-69). 

  

Enligt Kwilosz (2005) drabbas upp emot 60 % av vårdtagare som undergår cytostatikabe-

handling av bieffekter som illamående, hälften av alla vårdtagare kräks till följd av behand-

lingen. Ibland kan illamående eller rädsla för illamående, göra att den som drabbats av cancer 

motsätter sig eller nekar ytterligare cytostatikabehandling för att slippa den plåga illamåendet 

innebär. Bergkvist och Wengström (2006) fick i sin studie av cancerdrabbade vetskap om att 

många vårdtagare får sitt liv förändrat i och med illamåendet, de oroar sig om de kommer att 

orka ta sig igenom resten av behandlingarna. Illamåendet har även andra negativa inverkning-

ar som malnutrition och inskränkningar i det sociala livet i och med att vissa försöker sova sig 

igenom illamåendet. Många drabbade uppger att illamåendet är den värsta biverkningen av 

kemoterapin och att det har en stor, negativ inverkan på deras livskvalitet.  

 

Även gravida kvinnor kan uppleva illamående och kräkningar, mellan 50-80 % av gravida 

mår illa och kräks under första delen av havandeskapet. En svårare form av graviditetsillamå-

ende, kallad hyperemesis gravidarum (HG), drabbar mellan 0,05 % - 2 % av kvinnorna. Efter-

som HG länge har ansetts bero på dåliga nerver och psykosociala faktorer hos modern, har 

forskningen kring detta fenomen varit otillräcklig. Detta har resulterat i att vårdpersonal haft 

förutfattade åsikter om dessa kvinnor (Simpson et al., 2001; Shad, 2002). I en artikel av Quin-

lan och Hill (2003) skriver forskarna att många läkare hänger kvar i tron om att HG utgörs av 

psykologiska faktorer eftersom de blev lärda så när de gick sin utbildning. Idag har forskning-

en kommit fram till att det finns väldigt lite data som stödjer teorin om att HG skulle främst 

drabba kvinnor med dålig mental hälsa. Att vissa hävdat att kvinnor som drabbas av HG har 

ett sjukligt behov av sina mödrar, infantila personligheter och hysteri lär inte ha bidragit till 

att vårdpersonalens bemötande av gravida blivit bättre (Simpson et al., 2001; Quinlan & Hill, 

2003). Enligt Ågren och Berg (2006) beskriver kvinnor som drabbas av HG att orken och 
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styrkan så småningom tynar bort, och att det till slut blir svårt att klara av det dagliga livet. 

Kvinnorna berättar även om en osäkerhet, de vet inte hur de kan få illamåendet att ta slut eller 

hur de ska hantera situationen (Berg och Ågren, 2006).  

 

Att uppleva illamående och kräkningar efter en operation är inte heller ovanligt. Upp emot 60 

% av vårdtagarna drabbas av detta tillstånd postoperativt, vilket innebär obehag och plågor för 

den som drabbas (Ræder, 1994). Tyvärr finns inga artiklar rörande deras upplevelse av illa-

mående och kräkning postoperativt i de databaser vi har sökt igenom, vilket torde vara en in-

dikation på att det är ett område som behöver mycket mer forskning.  

 

Illamående är ett centralt begrepp i vår uppsats, och definieras som en subjektiv upplevelse av 

obehag och en önskan att kräkas. Illamåendet kan följas av en kräkning, och då dras and-

ningsmusklerna samman i en kraftfull kontraktion som gör att maginnehåll stöts ut genom 

munnen (Hawthorn 1998, s.13-14). Med ordet perioperativt syftar vi i denna uppsats på de tre 

faserna som omger en operation, nämligen preoperativ, peroperativ och postoperativ fas. Den 

preoperativa fasen varar från fastställandet av att ett kirurgiskt ingrepp behövs till dess vård-

tagaren kommer till operationsavdelningen. Peroperativ fas definieras som fasen under själva 

operationen. Postoperativ fas är tiden från vårdtagaren kommer till uppvakningsavdelningen 

tills han eller hon inte längre är i behov av kirurgisk vård (Andersson, Jeppsson, Lindholm, 

Rydholm & Ulander, 2004, s.9). För att förebygga eller lindra illamående tillämpar sjukskö-

terskan olika omvårdnadsinterventioner. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.161) 

är en omvårdnadsintervention lika med en åtgärd som prövas för att uppnå ett visst syfte, of-

tast en sjukdomsbehandling eller sjukdomsförebyggande åtgärd. Socialstyrelsen definierar 

omvårdnadsåtgärder, och därmed omvårdnadsinterventioner, som allt från högteknologiska 

insatser till stöd i svåra situationer (SOSFS 1 993:17). Enligt Willman, Forsberg och Carlsson 

(2005) ingår dessutom bedömning, planering, genomförande och utvärdering av resultat i om-

vårdnadsinterventioner.  

  

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998: 531) ska legi-

timerad personal och personer med skyddat yrkestitel använda sig av vetenskap och beprövad 

erfarenhet i vårdarbetet. Sjuksköterskan måste därför se till att de metoder som används är 

förankrade både i evidensbaserad vetenskap och i beprövad erfarenhet. Komplementära meto-

der är inte helt accepterade som interventioner i vårdarbete och därför är det viktigt att 

genomföra en systematisk litteraturöversikt där evidensbaserade och erfarenhetsbaserade kun-
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skaper inom området kartläggs. Eftersom sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig vill vi ge 

henne komplement till enbart medicinska åtgärder som styrs och kontrolleras av ansvarig lä-

kare. Vi förväntar oss att resultaten av vår litteratursökning kommer att synliggöra existerande 

omvårdnadsinterventioner för att lindra och förebygga illamående och kräkningar. Vi har en 

önskan att detta ska innebära för sjuksköterskan att hon på ett bättre sätt kan bemöta och vår-

da människor som drabbats av illamående. På så sätt kan vårdtagarnas situation påverkas po-

sitivt genom att dessa får en bättre vård och förhoppningsvis större förståelse för det obehag 

som illamåendet orsakar.  

 

Syfte 

Att genom en systematisk litteraturöversikt beskriva erfarenheter av olika omvårdnadsinter-

ventioner för att förebygga och lindra illamående och kräkningar.  

 

Metod 

Vi använde en metod för systematisk litteraturöversikt för att besvara syftet. Utgångspunkten 

var att få en så heltäckande bild av området som möjligt. Enligt Willman, Stoltz och Bahtse-

vani (2006, s. 23, 30) och Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson och Öhlén (2006, s.5) 

ska all hälso- och sjukvård vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Avsikten var därför att 

beskriva både erfarenheter som prövats i systematiska litteraturöversikter och erfarenheter 

som kunde betraktas som dokumenterad reflekterad beprövad erfarenhet. Den systematiska 

litteraturöversikten utgick från Goodmans principer för att identifiera och bedöma vetenskap-

lig litteratur (SBU, 1993). Första steget i processen var att formulera specifika frågeställning-

ar, sedan gjordes en systematisk litteratursökning. Efter detta granskades artiklarnas kvalitet 

och sedan analyserade vi och gjorde en syntes av studiernas resultat.  

 

Frågeställning 

För att precisera problemet användes Flemmings förslag till struktur för frågeställningar som 

inte är avgränsade till sökning efter effektstudier (Flemming, 1998). Undersökningsgruppen 

var människor som drabbats av illamående och kräkning oavsett orsak, och vi ville hitta alla 

förekommande omvårdnadsinterventioner som kan ge resultatet minskad incidens och/eller 

upplevelse av illamående och kräkning.  
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Specifika frågeställningar var: 

- Vilka omvårdnadsinterventioner finns det erfarenheter av att använda för att förebygga 

och lindra illamående och kräkning? 

- Kan omvårdnadsinterventioner för att förebygga och lindra illamående och kräkning 

överföras från ett sjukdomstillstånd till ett annat? 

- Finns det några risker vid användandet av dessa omvårdnadsinterventioner? 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för val av artiklar var att använda både systematiska litteraturöversikter av 

hög eller medelhög kvalitet och icke-systematiska litteraturöversikter eller diskussionsartiklar 

publicerat i vetenskapliga tidskrifter som vi betraktade som beprövad erfarenhet. Språket 

skulle vara engelska, norska, danska, spanska eller svenska, och artiklarna skulle omfatta an-

tingen postoperativt illamående och kräkning, illamående och kräkning efter cytostatikabe-

handling eller vid graviditet. Exklusionskriterier var artiklar äldre än 10 år, och studier som 

inkluderade barn. 

 

Sökmetod 

Litteratursökningen genomfördes med sökorden nausea, vomiting, nursing, care, alternative, 

complementary, interventions, review, systematic, cancer, pregnancy och postoperative, samt 

Meshtermer nausea, vomiting och antiemetics. Sökningen genomfördes i databaserna Cochra-

ne Library, Academic Search och Medline. Med tanke på valet av frågeställning och vår öns-

kan om att hitta bästa tillgängliga vetenskapliga forskningsresultat var det naturligast att foku-

sera sökningen på litteraturöversikter, därav valet Cochrane Library. Efter sökningen i Coch-

rane, breddades sökningen med ytterligare databaser. En sökning genomfördes också i Medli-

ne vilket är en databas som innefattar 95 % av den medicinska litteraturen och flera omvård-

nadstidsskrifter, och även i Academic Search. Tabell över sökning – se bilaga 1. 

 

Kvalitetsgranskning 

Totalt hittades 21 artiklar som motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna. Kvaliteten 

på artiklarna granskades enligt ett formulär som återfinns i bilaga F i Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s.152). Formuläret går ut på att undersöka om det finns ett klart och tydligt 

syfte med studien, om rätt sorts studier ingick i översikten och hur bra studien har täckt av 

forskningsområdet. För att kvaliteten ska bedömas som hög är det även viktigt att studierna 
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har en beskriven kvalitetsgranskning av sitt material, att resultaten är rimliga och att det går 

att sammanfatta studiernas resultat. De artiklar som granskades rangordnades efter en tregra-

dig skala, där hög kvalitet betecknades med I, medel betecknades med II och låg betecknades 

med III. De artiklar som graderades ha låg kvalitet kunde ha en vagt definierat frågeställning, 

sakna sökningsförfarande eller metodbeskrivning, och i några studier var ingen kvalitets-

granskning beskriven. En tabell över ingående artiklar finns som bilaga 3. 

 

Analys  

I analysen granskades artiklarnas resultat och frågeställningarna besvarades var för sig. I den 

processen lästes artiklarnas resultatdel flera gånger för att extrahera de delar som berörde frå-

geställningen. Utifrån frågeställningen gjordes en syntes av fynden och erfarenheterna sam-

manställdes och värderades (jmf. Linde et al. 2001). Slutligen gjordes en sammanfattande 

värdering under varje frågeställning.  

 

Resultat 

Resultatet av analysen presenteras med utgångspunkt från varje specifik frågeställning.  

  

Omvårdnadsinterventioner med erfarenheter av att förebygga och lindra illamående 

och kräkning  

 
Tabell 3..Översikt över omvårdnadsinterventioner mot illamående och kräkning. 
Intervention Användningsområde Erfarenhet Referens 

Akupressur Vid graviditet, periopera-
tivt och vid kemoterapi 

Evidensbaserat stöd: 
 
. 
 
 
Reflekterad beprövad 
 erfarenhet 

Aikins Murphy (1998), Ezzo et 
al. (2006), Jewell & Young 
(2003), Lee & Done (2004), 
Linde et al. (2001),  
 
 Klein & Griffits (2004), Thomp-
son (1999) 

Akupunktur Vid graviditet, postopera-
tivt och vid kemoterapi 

Tveksamt evidensbaserat 
stöd:  
 
 
Reflekterad beprövad 
 erfarenhet 

Apfel et al. (2006), Ezzo et al. 
(2006), Jewell & Young (2003), 
Linde et al. (2001). 
 
Golembiewski, Chernin & Chop-
ra (2005), Ho & Chiu (2005), 
Miller & Kearney (2004), Vick-
ers & Cassileth (2001). 
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Tabell 3.(forts.).Översikt över omvårdnadsinterventioner mot illamående och kräkning. 
Intervention Användningsområde Erfarenhet Referens 

Aromaterapi Vid graviditet, postopera-
tivt och vid kemoterapi 

Evidensbaserat stöd: 
 
 
Reflekterad beprövad 
 erfarenhet 

Apfel et al. (2006), Fellowes, 
Barnes & Wilkinson (2007).  
 
Golembiewski, Chernin & Cho-
pra (2005), Ho & Chiu (2005), 
Spencer (2004). 

Basala Omvårdnads-
interventioner 

Vid graviditet, postopera-
tivt och vid kemoterapi 

Reflekterad beprövad 
 erfarenhet 

Davis (2004), Ho & Chiu (2005), 
Jordhöy et al. (2006), Ladd 
(1999), Thompson (1999), 
Thompson (2004), Miller & Ke-
arney (2004).  

Beteendestrategier Perioperativt och vid ke-
moterapi 

Tveksamt stöd  Miller & Kearney (2004), Redd, 
Montgomery & DuHamel 
(2001), Vickers & Cassileth 
(2001).  

Hydration Vid graviditet och perio-
perativt 

Evidensbaserat stöd:  
 
Reflekterad beprövad 
 erfarenhet: 

Apfel et al. (2006). 
 
Golembiewski, Chrnin & Chopra 
(2005), Ho & Chiu (2005).  

Ingefära 
 
 

Vid graviditet Evidensbaserat stöd: 
 
 
Reflekterad beprövad 
 erfarenhet: 

Aikins Murphy (1998), Ernst & 
Pittler (1999).  
 
Golembiewski, Chernin & Cho-
pra (2005).  

Massage och taktil 
beröring 

Vid graviditet, postopera-
tivt och vid kemoterapi 

Tveksamt evidensbaserat 
stöd: 
 
Visst stöd i reflekterad 
beprövad erfarenhet 

Fellowes, Barnes & Wilkinson 
(2007). 
 
Thompson (1999). 

Musikterapi Vid kemoterapi Svagt erfarenhetsbaserat 
stöd: 

Miller & Kearney (2004), Vick-
ers & Cassileth (2001). 

Strukturerad bedöm-
ning 

Vid graviditet, postopera-
tivt och vid kemoterapi 

Evidensbaserat stöd: 
 
Reflekterad beprövad 
 erfarenhet: 

Apfel et al. (2006). 
 
Golembiewski, Chernin & Cho-
pra (2005), Ho & Chiu (2005), 
Miller & Kearney (2004), 
Thompson (1999), Thompson 
(2004). 

Syrgas Perioperativt Tveksamt stöd: Golembiewski, Chernin & Cho-
pra (2005), Ho & Chiu (2005) 

Vitamin B6 Vid graviditet Evidensbaserat stöd Jewell & Young (2003). 

 

Akupressur 

Akupressur som omvårdnadsintervention mot illamående och kräkning är prövad och utvärde-

rad i många studier. Akupressur innebär att vissa ställen på kroppen, såkallade akupunkter, 

stimuleras med ett jämnt tryck. Akupunktet som bedöms ha effekt mot illamående och kräk-

ningar kallas P6 - se bilaga 3. Det finns evidensbaserat stöd för att använda akupressur som 

intervention mot illamående och kräkning i form av fem systematiska litteraturöversikter med 
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hög kvalitet. Erfarenhetsbaserat kunskap i form av sex litteraturöversikter med varierade kva-

litetsnivå visar också att akupressur kan ha en positiv inverkan på illamående och kräkning.  

 

Aikins Murphy (1998), Davis (2004) och Jewell och Young (2003) menar att akupressur på 

P6-punkten har goda effekter på kvinnor med graviditetsillamående och kräkning. Apfel et al., 

(2006), Ezzo et al. (2006), Lee och Done (2006) och Thompson (1999), och stödjer använ-

dandet av P6 akupressur även hos patienter med postoperativt illamående och kemoterapiin-

ducerat illamående. Lee och Done (2006) har undersökt akupunktur mot postoperativt illamå-

ende och kräkning, och skriver att enbart illamående och inte kräkning påverkas av P6 aku-

pressur. Vid jämförelsen mellan farmakologiska läkemedel och P6 akupressur kan ingen 

skillnad ses. Detta talar för användandet av P6 både på grund av de ekonomiska vinsterna 

med kortare vårdtid och minskade medicinkostnader, men också den ökade livskvaliteten hos 

patienterna. Golembiewski, Chernin och Chopra (2005), Ho och Chiu (2005) och Linde et al. 

(2001) har alla undersökt interventioner mot postoperativt illamående och kräkning, och me-

nar att akupressur kan lindra vid akut postoperativt illamående.  

Lee och Done (2006) och Klein och Griffits (2004) föreslår att farmakologiska läkemedel och 

akupressur administreras tillsammans vilket ger en ännu bättre effekt att minska postoperativt 

illamående och ökar kvaliteten på tillfrisknandet. Seabands är lättillgängliga och ger patienten 

möjlighet att själv ta kontroll över sitt tillstånd. 

 

Akupunktur  

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen och utförs genom att nålar 

sticks in i huden på vissa akupunkter. Akupunktur är väl studerat och vårt resultat visar att det 

finns ett tveksamt evidensbaserat stöd för att interventionen skulle ha en positiv inverkan på 

illamående och kräkning. Resultatet grundar sig på tre stora systematiska litteraturöversikter 

med hög kvalitet som har många studier/deltagare som grund. Två litteraturöversikter med 

medelhög kvalitet visar att det finns erfarenhetsbaserat stöd för att använda akupunktur.  

 

Erfarenheterna av att använda akupunktur som behandling mot graviditetsillamående är tve-

tydigt, vid jämförelse med ingen behandling alls visade sig akupunktur ge något lindring, men 

vid jämförelse med placeboakupunktur kunde ingen skillnad mellan grupperna visas (Jewell 

& Young, 2003). Ezzo et al. (2006) kommer i sin systematiska litteraturöversikt över aku-

punktur vid kemoterapi fram till att kräkning lindras av akupunktur medan akupunktur har en 
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tveksam, icke-signifikant effekt på illamående. Elektroakupunktur uppges i denna studie ha 

bättre effekt än vanlig akupunktur. Linde et al. (2001) har genom en systematisk litteratur-

översikt hittat stöd för att illamående och kräkningar i den postoperativa fasen kan lindras av 

akupunktur.  

 

Andra studier visar att akupunktur kan ha god effekt för att minska illamående och kräkning 

vid kemoterapiinducerat illamående (Miller & Kearney 2003; Vickers & Cassileth 2001).  

 

Aromaterapi 

Aromaterapi är användandet av dofter för att erhålla en terapeutisk effekt. Dofterna som oftast 

används för att lindra illamående är isopropylalkohol och pepparmyntolja. Vårt resultat visar 

att det verkar finnas vetenskapligt stöd i form av en systematisk litteraturöversikt av hög kva-

litet. Även en icke-systematisk litteraturöversikt av hög kvalitet hittade stöd för att använda 

aromaterapi för att lindra illamående. Erfarenhetsbaserad kunskap verkar visa positiva erfa-

renheter av att använda aromaterapi mot illamående och kräkningar. Den beprövade erfaren-

heten har beskrivits i tre litteraturöversikter där två har medelhög och en har låg kvalitet.  

 

Studier visar att aromaterapi har god effekt vid lindring av postoperativt illamående (Apfel et 

al. 2006; Fellowes, Barnes & Wilkinson, 2004; Golembiewski, Chernin & Chopra, 2005; Ho 

& Chiu, 2005: Spencer, 2004). Varför aromaterapi lindrar är okänt. Det behöver inte vara just 

alkohol som aromämne, i en studie av Spencer (2004) kan exempelvis pepparmynta eller pla-

cebo också ha positiv inverkan på illamående. Effekten kan bero på andningsteknik, distrak-

tion eller doften i sig, men detta är hittills okänt (Spencer, 2004). Golembiewski, Chernin och 

Chopra (2005) skriver i sin studie att aromaterapi med isopropylalkohol ger lika bra resultat 

som läkemedel, och kostnaden betydligt lägre. Illamående och kräkning lindras också betyd-

ligt snabbare med aromaterapi med alkohol än standardantiemetika som Ondansetron 4mg. 

 

Basala omvårdnadsinterventioner 

Det finns flera interventioner beskrivna för att lindra illamående och förebygga kräkning som 

siktar på att tillgodose människans basala behov. Resultatet visar bland annat att ändringar av 

kosten kan hjälpa mot illamående och kräkningar. Frisk, kylig luft kan hjälpa, och även att 

inte utsättas för stimuli som kan sätta igång illamående. En god munvård bör ingå i omvård-

naden, speciellt eftersom kräkningar kan innehålla magsyra som fräter på tandemaljen. Resul-
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tatet bygger i huvudsak på erfarenhetsbaserad kunskap. Det finns dock två systematiska litte-

raturöversikter som bekräftar interventionen mot smärta. 

 

Kost och nutrition 

Flera studier diskuterade ändringar i kosten som möjliga interventioner för att kontrollera il-

lamående. Se tabell 4. 

 

Tabell 4 - Omvårdnadsinterventioner med kost och nutrition 
Intervention Författare 

Små kolhydratrika mål Jordhöy et al. (2006), Davis (2004), 
Ladd (1999). 

”Småäta”, täta måltider Davis (2004), Ladd (1999) 

Torr och kall mat för att minska doft och smak, ex salta kex 
eller toast. 

Thompson (2004), Davis (2004), 
Thompson (1999), Ladd (1999) 

Kolhydratrika drycker, ex ingefärdricka Jordhöy et al. (2006), Thompson (1999).  

Äta det som går, undvika att äta det som upplevs obehagligt. 
Äta mycket grönsaker och proteiner. 

Davis (2004)  

Matens utseende ska vara aptitretande. Thompson (1999) 

Äta innan man kliver upp och innan man lägger sig för att 
hålla en jämn blodsockernivå. 

Davis (2004) 

Citron eller annat som smakar surt, samt tuggummi med 
pepparmyntasmak man lindra. 

Davis (2004) 

Använda ingefära som krydda i matlagningen Jewell & Young (2003) 

Avlägsna locket från matbrickan några minuter innan den 
serveras så att den starkaste doften hinner avdunsta. 

Thompson (1999) 

Servera dryck i mugg med lock på för att minska doft Davis (2004) 

 
Frisk luft och kyla 

Flera studier beskriver vikten av att den som mår illa får frisk, kylig luft. Värme uppges ha 

negativ inverkan på illamående och kräkning. Frisk luft kan uppnås genom att öppna ett föns-

ter, införskaffa en fläkt eller genom att lägga en kall, blöt handduk på vårdtagarens panna, 

nacke eller handled (Davis, 2004; Jordhöy et al., 2006; Ladd, 1999).  

 

Eliminera faktorer som förvärrar 

Vissa dofter och andra stimuli, som exempelvis syn och hörsel, kan upplevas obehagliga av 

den som mår illa. Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på vilka faktorer som orsakar eller 
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förvärrar illamående hos vårdtagaren då detta kan vara en mycket subjektiv upplevelse (Jord-

höy et al., 2006; Ladd, 1999; Thompson, 2004; Thompson, 1999). Obstipation, ascites och 

hosta är också faktorer som kan förvärra illamående, och kan åtgärdas som en intervention att 

lindra illamående (Jordhöy et al., 2006). 

 

Smärta och ångest 

Smärta och ångest kan ha en förvärrande effekt på illamående. Därför bör sjuksköterskan ef-

tersträva att vårdtagaren får vara adekvat smärtlindrad och omgiven av en lugn och trygg mil-

jö. (Apfel et al., 2006; Davis, 2004; Fellowes, Barnes & Wilkinson, 2007; Jordhöy et al., 

2006; Ladd, 1999; Miller & Kearney, 2004; Thompson, 2004; Thompson, 1999). Opioider 

har som en bieffekt att de kan orsaka illamående, så i första hand bör vårdtagaren få en annan 

typ av smärtlindring (Apfel et al., 2006). Avslappningsövningar, andningstekniker, taktil mas-

sage och musikterapi är interventioner som kan prövas för att minska ångest (Miller & Kear-

ney, 2004; Redd, Montgomery & DuHamel, 2001). Innan operation bör patienten ha fått möj-

lighet att bekanta sig med operationsavdelningen och uppvakningsavdelningen eftersom mil-

jön då kan te sig mindre okänd och hotande (Thompson, 1999). 

 

Lugn och ro 

Den som mår illa bör få möjlighet att vila ut och vistas i en miljö som är präglat av lugn och 

ro (Davis, 2004; Ho & Chiu, 2005; Jewell & Young, 2006; Jordhöy et al., 2006; Ladd, 1999; 

Miller & Kearney, 2004; Redd, Montgomery & DuHamel, 2001; Thompson, 1999;). Sjukskö-

terskan kan hjälpa vårdtagaren att komma till ro genom taktil beröring, andningstekniker och 

ett lugnt och tryggt bemötande (Fellowes, Barnes & Wilkinson, 2007, Thompson, 1999). 

Vårdtagaren bör inte utsättas för snabba lägesändringar eller hastiga rörelser, eftersom det kan 

förvärra illamåendet (Ho & Chiu, 2005; Thompson, 1999). Att höra eller se andra kräkas kan 

sätta igång illamående, för mycket stimuli kan orsaka stress som förvärrar illamåendet. Sjuk-

sköterskan bör tänka på att reducera mängden stimuli som vårdtagaren utsätts för och erbjuda 

en så stressfri miljö som möjligt (Apfel et al., 2006; Davis, 2004; Thompson, 1999).  

 

Munvård 

Vårdtagaren bör få adekvat munvård efter varje episod av kräkning, och även efter måltider, 

då det kan upplevas obehagligt med smak eller doft av kräkningar eller gammal mat i munnen 

(Davis, 2004; Jordhöy et al., 2006; Ladd, 1999; Thompson, 2004). 
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Blodtryck 

Vårdtagarens blodtryck bör kontrolleras och hållas på en tillfredsställande nivå, då hypoten-

sion kan orsaka illamående. Av samma anledning bör vårdtagaren inte få huvudändan höjt för 

snabbt eller vårdtagaren resa sig hastigt (Apfel et al, 2006; Thompson 1999).  

 

Beteendestrategier 

Beteendestrategier är strategier som har gemensamt att de försöker avleda vårdtagarens tankar 

från det fenomen som väcker obehag, samt att de syftar till att minska spänning och oro ge-

nom avslappning. Avslappning, andningstekniker och olika former av distraktion kan bidra 

till minskad oro och ångest, faktorer som har en negativ påverkan på illamåendet. Resultatet 

grundar sig på erfarenhetsbaserad kunskap i form av en icke-systematisk litteraturöversikt av 

hög kvalitet, fem litteraturöversikter som vi kvalitetsgraderat till låg och medelhög på skalan, 

men där flertalet ligger på kvalitetsgraderingen medelhög. En systematisk litteraturöversikt av 

hög kvalitet ifrågasätter hypnos, och hittar inget evidensbaserat stöd för denna intervention. 

 

Avslappning 

Progressiv muskelavslappningsträning ger patienten möjlighet att kontrollera och slappna av i 

alla muskler som är viljestyrda. Det kan antingen utförs så att vårdtagaren först spänner en 

muskel för att sedan försöka slappna av så mycket som möjlig i samma muskel. På så sätt ar-

betar vårdtagaren sig genom alla muskelgrupper i kroppen (Redd, Montgomery & DuHamel, 

2001). Ett annat sätt är att vårdtagaren får lära sig att känna igen muskelspänning och vilje-

mässigt kontrollera spänningen så att muskeln blir avslappnad (Miller & Kearney, 2004). Att 

slappna av minskar upplevelsen av oro och ångest, och har därmed en positiv påverkan på il-

lamåendet (Ladd, 1999; Thompson, 1999).  

 

Andningstekniker 

Djupa, lugna andetag hjälper vårdtagaren att slappna av och avslappning bidrar till att lindra 

illamående (Ho & Chiu, 2005; Ladd, 1999; Miller & Kearney, 2004; Redd, Montgomery & 

DuHamel, 2001; Thompson, 1999). 
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Hypnos 

Stödet för att använda hypnos som intervention mot illamående och kräkning är tveksam. Två 

studier menar att hypnos innebär muskelavslappning och fokusering på annat än illamåendet, 

och därmed effektivt för att minska illamående (Redd, Montgomery & DuHamel, 2001; Vick-

ers & Cassileth, 2001). Aikins Murphy (1998) kan däremot inte hitta något stöd för att hypnos 

skulle fungera hos kvinnor med graviditetsillamående. Huruvida det betyder att hypnos enbart 

är effektivt vid andra former av illamående än graviditetsillamående återstår att bevisa veten-

skapligt. 

 

Distraktion 

Redd, Montgomery och DuHamel (2001) har studerat effekterna av beteendestrategier på bi-

effekter av cancer. De definierar distraktion som att engagera vårdtagaren i mycket intressan-

ta, uppslukande aktiviteter för att leda uppmärksamheten bort från det som upplevs som obe-

hagligt. Författarna menar att en sådan intervention kan lindra illamående genom att obehaget 

”blockeras” när vårdtagarens fokus vilar på något annat (Redd, Montgomery & DuHamel, 

2001). Miller och Kearney (2004) skriver i sin studie av kemoterapirelaterat illamående att 

kognitiv distraktion, som exempelvis användandet av dataspel, gav lägre nivåer av illamående 

hos försökspersoner. Men författarna menar att mer forskning behövs för att undersöka hur 

länge effekten av distraktion håller i sig.  

 

Ett sätt att utöva distraktion är genom en teknik som kallas guided imagery. Det betyder gui-

dad fantasi eller guidade föreställningar och innebär att sjuksköterskan guidar vårdtagarens 

tankar bort från det som orsakar obehag, en slags distraktion från illamåendet. Sjuksköterskan 

kan exempelvis beskriva att vårdtagaren ligger på en flotta på en stilla älv, guppar i vattnet, 

solen skiner, mild vind ruskar lätt i håret etc. På så sätt guidar hon vårdtagarens tankar bort 

från obehaget och illamåendet minskar (Redd, Montgomery & DuHamel, 2001). Thompson 

(1999) menar att sjuksköterskan kan utöva guided imagery genom att ge vårdtagaren en men-

tal bild att tänka på som väcker positiva känslor, och att detta kan vara ett sätt att leda tankar-

na bort från illamåendet, med reducerat obehag till följd. Miller och Kearney (2004) menar att 

guided imagery kan vara ett sätt för vårdtagaren att ta kontrollen över illamåendet genom att 

lära sig en strategi för att leda bort uppmärksamheten från det obehagliga. Författarna konklu-

derar med att denna teknik är effektiv, men tyvärr endast medan det pågår. När tankarna faller 

tillbaka till ”verkligheten” upphör effekten.  
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Desensibilisering 

Vickers och Cassileth (2001) menar att systematisk desensibilisering kan minska obehaget vid 

illamående. Patienten får gradvis vänja sig vid tanken på det som upplevs som obehagligt un-

der ett avslappnad och tryggt tillstånd. 

 

Hydration 

Flera studier visar att illamående och kräkning kan förebyggas med uppvätskning, som inne-

bär att vårdtagaren inte ska hamna i ett tillstånd av uttorkning. Sjuksköterskan bör se till att 

vårdtagaren är välhydrerad och vidta lämpliga åtgärder om det finns risk för uttorkning. Re-

sultatet grundar sig på evidensbaserad kunskap från en systematisk litteraturöversikt. Dessut-

om finns icke-systematiska litteraturöversikter av både hög och medelhög kvalitet. Resultaten 

från litteraturöversikterna styrks av studier som beskriver erfarenhetsbaserad kunskap.  

 

Efter operation är uttorkning en riskfaktor och kan leda till postoperativt illamående och kräk-

ning. Det är viktigt att se till att vårdtagaren är uppvätskad, speciellt eftersom uttorkning även 

är en bieffekt av upprepade kräkningar. Preoperativ hydrering kan skötas antingen intravenöst 

eller genom att följa nuvarande riktlinjer för fasta som tillåter intag av klara drycker fram till 

två timmar före operation (Apfel et al., 2006; Ho & Chiu, 2005; Jordhöy et al., 2006; Golem-

biewski, Chernin & Chopra, 2005).  

 

Enligt Jewell och Young (2003) är det även viktigt att se till att gravida inte blir uttorkade, 

samt att tillföra vätska intravenöst i de fall där kvinnorna inte klarar av att dricka eller behålla 

vätska på grund av kräkningar. 

 

Ingefära 

Ingefära är en ört som länge har tillskrivits lindrande egenskaper vid illamående och kräkning. 

Örten kan ha en lindrande effekt vid illamående och kräkning, men intaget får inte överskrida 

nivåerna för högsta rekommenderade dagsdos. Erfarenheten är baserad på tre stora systema-

tiska litteraturöversikter av hög kvalitet som beskriver att det finns goda erfarenheter av att 

använda interventionen samt en litteraturöversikt av medelhög kvalitet. 

 

Resultatet visar att ingefära kan lindra illamående och kräkning vid graviditet och andra till-

stånd som ger illamående (Ernst & Pittler, 1999; Jewell & Young, 2003). Ingefära minskar il-
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lamåendet hos gravida kvinnor, men det måste intas i rekommenderade doser ej överstigande 

1 gram ingefärapulver per dygn (Aikins Murphy, 1998; Davis, 2004; Ernst & Pittler, 1999). 

Golembiewski, Chernin och Chopra (2005) menar att ingefära kan lindra vid postoperativt il-

lamående, även om det inte ger god effekt hos alla postoperativa vårdtagare. 

 

Massage och taktil beröring 

Massage och taktil beröring kan beskrivas som strykningar och bearbetning av kroppens 

mjukdelar och hud. Massage har visat sig kunna minska oro och ångest, och på så sätt lindra 

illamående. Erfarenheten är grundad på evidensbaserad kunskap från en systematisk littera-

turöversikt med hög kvalitet och erfarenheter beskrivna i två litteraturöversikter varav en är av 

hög kvalitet och en av låg kvalitet. 

 

Oro och ångest kan bidra till att upplevelsen av illamående ökar (Apfel et al., 2006) och enligt 

Fellowes, Barnes och Wilkinson (2007) kan massage minska oro och lindra illamående. För-

fattaren Thompson (1999) menar att beröring och taktil massage är en viktig del av holistisk 

omvårdnad. Lite studier har gjorts på detta område, och det borde vara en vinst för omvård-

nadsvetenskapen att forska vidare på effekterna av massage och taktil beröring vid illamåen-

de. 

 

Musikterapi 

Musikterapi är att använda sig av musik i terapeutiska syften, vårdtagaren får lyssna till lugn 

musik och detta tros ha positiva egenskaper på kroppen. Det är osäkert om musikterapi har ef-

fekt vid illamående och kräkning. Detta resultat bygger på erfarenhetsbaserad kunskap från 

två litteraturöversikter av medelhög kvalitet. Evidens för att använda interventionen vid illa-

mående och kräkning saknas. 

 

Musikterapi har provats i kombination med antiemetika, och har visat sig mer effektivt än en-

bart antiemetika vid kemoterapiinducerat illamående (Vickers & Cassileth 2001). I motsats 

till denna studie hittar Miller och Kearney (2003) inget säkert stöd för att musikterapi skulle 

ha goda effekter vid kemoterapiinducerat illamående. 
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Strukturerad bedömning 

En strukturerad bedömning av illamående och kräkning innebär identifiering av risk, svårig-

hetsgrad och ett strukturerat arbetssätt för att dokumentera och sätta in interventioner mot il-

lamåendet. Tidig riskbedömning, god kommunikation både intra- och tvärprofessionellt samt 

adekvat dokumentation är essentiellt för att vårdtagarens behov ska tillvaratas och tillfreds-

ställas på bästa sätt. En vårdplan bör ligga till grund för omvårdnadsarbetet för att säkra kon-

tinuitet och kvalitet. Resultatet grundar sig på erfarenheter från två litteraturöversikter av hög 

och medelhög kvalitet. Erfarenhetsbaserad kunskap stödjer interventionen med fem litteratur-

översikter som vi graderat till medel eller låg kvalitet.  

 

För att kunna förebygga och snabbt åtgärda illamående och kräkningar måste riskbedömning 

vara en av de första interventionerna som sätts in (Apfel et al., 2006; Ho & Chiu, 2005; Jord-

höy et al., 2006; Miller & Kearney, 2004; Golembiewski, Chernin & Chopra, 2005; Thomp-

son, 1999; Thompson 2004). Apfel et al. (2006) beskriver ett riskbedömningsformulär som 

kan användas för att bedöma om en vårdtagare ligger i riskzonen för att utveckla illamående 

och kräkning. Vårdtagaren tilldelas en poäng för varje föreliggande riskfaktor som stämmer 

med formuläret och högsta möjliga risk utgör fyra poäng. Om risken att drabbas av postopera-

tivt illamående och kräkning är stor måste detta kommuniceras till hela kirurgteamet så att 

alla professioner kan tillämpa nödvändiga åtgärder. Riskbedömning - se tabell 5. 

 

Tabell 5 – riskbedömning enligt Apfel et al. (2006) 

Riskfaktorer Poäng 

Kvinnligt kön 1 

Icke-rökare 1 

Historia av åksjuka/postoperativt illamående 1 

Postoperativt intag av opioider 1 

SUMMA 0-4 

 

Enligt Jordhöy et al. (2006) och Thompson (2004) bör sjuksköterskan göra en svårighetsbe-

dömning av illamåendet enligt VAS eller semantisk skala för att kunna dokumentera och be-

döma illamåendet. Svårighetsbedömning ingår i dokumentationen och här bör även utlösande 

orsaker, förvärrande faktorer och annat relevant dokumenteras så att vårdpersonal kan arbeta 

målmedvetet med att eliminera faktorer som kan utlösa eller förvärra obehaget för vårdtaga-

ren. Kräkningar ska dokumenteras i form av intervall, mängd och utseende, samt vad som ut-
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löste kräkningen. Sjuksköterskan bör upprätta en specifik vårdplan för den som mår illa så att 

arbetet mot illamåendet kan ske systematisk och kvalitativt. Författaren Thompson (2004) 

menar att om sjuksköterskan inte arbetar efter en vårdplan eller tillämpar adekvat dokumenta-

tion blir omvårdnaden tillfällig och bristfällig, och är det samma som att slösa med tid och 

livskvalitet för vårdtagaren. 

 

Syrgas 

Administrering av 80 % syrgas under en operation har studerats, och stödet för interventionen 

är osäkert eftersom studier har visat motstridiga resultat. Slutsatserna grundas på erfarenhets-

baserad kunskap från två litteraturöversikter av medelhög kvalitet. 

 

Några studier har visat att syrebrist kan orsaka illamående och kräkning, och att behandling 

med 80 % syrgas under en operation ger mindre postoperativt illamående och kräkning än när 

30 % syrgas administreras (Golembiewski, Chernin & Chopra, 2006; Ho & Chiu, 2005). Mer 

forskning behövs inom detta område eftersom studier även har visat att denna intervention 

inte skulle ha någon effekt (Golembiewski, Chernin & Chopra, 2006). 

 

Vitamin B6 

Vitamin B6 bedöms ha lindrande och förebyggande egenskaper vid illamående och kräkning. 

De studier vi har granskat visar att vitamin B6 kan lindra illamående. Rekommenderat dagligt 

intag av vitamin B6 är 1, 2 mg för kvinnor och 1,6 mg för män (www.slv.se). Till grund för 

resultatet ligger evidensbaserad kunskap från två systematiska litteraturöversikter av hög kva-

litet. Erfarenhetsbaserad kunskap om vitamin B6 diskuteras i en litteraturöversikt av låg kvali-

tet.  

 

Jewell och Young (2003) anser att B6 fick det bästa resultatet för att minska graviditetsilla-

mående av alla de andra farmakologiska läkemedel som medverkade i deras studie. Alla andra 

läkemedel i studien gav trötthet som biverkning utom vitamin B6. Även Aikins Murphy 

(1998) och Davis (2004) har kommit fram till att vitamin B6 kan vara effektivt för att reduce-

ra illamående hos gravida.  
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Sammanfattande värdering  

Den omvårdnadsintervention som vi fann starkast stöd för är akupressur. Interventionen är 

enkel att tillämpa kliniskt för sjuksköterskan och dessutom enkel att lära ut till vårdtagarna. 

Akupressur har dessutom den fördelen att den är billig. Akupressurarmband kan köpas på 

apotek och dessa kan vara betydligt billigare att använda än läkemedel, framför allt vid lång-

varigt illamående då kostnaden för armbanden är en engångsinvestering. Basala omvårdnads-

interventioner hittade vi erfarenhetsbaserat stöd för att använda i vårdarbetet. Dessa interven-

tioner är kostnadseffektiva och enkla att utföra Andra omvårdnadsinterventioner som beskrivs 

i evidensbaserad forskning är strukturerad bedömning, som snabbt synliggör risker och svå-

righeter. En vårdplan bör ligga till grund för omvårdnadsarbetet för att säkra kontinuitet och 

kvalitet. Beprövad erfarenhet beskriver att aromaterapi kan vara en snabb och effektiv inter-

vention med positiv inverkan på illamående, och denna intervention är enkel att omsätta i kli-

nisk verksamhet. Dessa interventioner är lätta att använda, innebär inga kända risker och där-

för kan det vara rimligt att använda dem så mycket som det är praktiskt möjligt. 

 

Sjuksköterskan bör vidare se till att vårdtagaren inte blir uttorkad, och om uttorkningen redan 

är ett faktum bör hon snabbt synliggöra problemet för läkaren, som ordinerar dropp vid be-

hov. Men genom sin kliniska blick kan sjuksköterskan redan innan uttorkning uppstått försöka 

hjälpa vårdtagaren att hitta sätt att få i sig vätska.  

 

En hel del forskningsarbete har lagts ner på att studera akupunktur. Även om resultaten har 

varit tvetydiga så visar några studier, främst de med erfarenhetsbaserad kunskap, stöd för att 

använda akupunktur mot illamående. Nackdelen med denna intervention är att det kräver en 

utbildad utövare och eftersom effekten är tveksam så finns det inte mycket som talar för att 

använda interventionen. 

 

Omvårdnadsinterventionerna beteendestrategier och massage kan inte sägas med säkerhet ge 

minskat illamående. Däremot finns det erfarenhetsbaserad kunskap som menar att det finns en 

möjlighet att de kan ge avslappning, leda tankarna bort från illamåendet och bidra till minskad 

oro och ångest. Dessa är faktorer som kan ha en negativ inverkan på illamående och kräkning. 

Eftersom det i sig är ett rimligt omvårdnadsmål att minska oro och ångest så finns det mycket 

som talar för att använda dessa interventioner där det är praktiskt möjligt. 
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De två sista interventionerna är musikterapi och syrgastillförsel. Att dessa skulle bidra till 

minskat illamående har vi inte kunnat hitta något vetenskapligt stöd för. Här behövs mer 

forskning för att kunna fastställa erfarenheter. 

 

Kan omvårdnadsinterventionerna överföras från ett sjukdomstillstånd till ett annat?  

 

Akupressur, akupunktur, aromaterapi, ingefära, basala omvårdnadsinterventioner, hydration 

och syrgastillförsel är interventioner som är testade och har fått liknande resultat vid olika till-

stånd som ger illamående. Det är därför rimligt att dra slutsatsen att dessa omvårdnadsinter-

ventioner kan användas oberoende av utlösande orsak till illamåendet. I artiklarna vi granska-

de fanns ingen specifik information om huruvida resultatet kunde användas vid olika sjuk-

domstillstånd, men flera av artiklarna vi granskade var översikter som hade granskat effekten 

av en viss intervention oberoende av utlösande faktor till illamåendet (Ernst & Pittler, 2000; 

Spencer, 2004). Även om vi inte hittade studier som specifikt studerade om omvårdnadsinter-

ventionen kunde överföras från ett sjukdomstillstånd till ett annat, så verkade resultatet visa 

på att detta var möjligt. Slutsatsen grundas på erfarenheten att illamående och kräkning vid 

olika tillstånd kunde lindras av samma omvårdnadsinterventioner. Exempelvis akupunk-

tur/akupressur var undersökt båda vid postoperativt illamående (Lee & Done, 2004; Linde et 

al., 2001), vid graviditet (Aikins Murphy, 1998; Jewell & Young, 2003) och vid kemoterapi 

(Ezzo et al., 2006, Miller & Kearney, 2004). Massage, musikterapi och beteendestrategier är 

bäst undersökt vid cancer, och det finns mycket att vinna på att även pröva ut dessa interven-

tioners effektivitet vid graviditetsillamående och postoperativt illamående och kräkning. Vi 

fann inga studier om vitamin B6 vid andra tillstånd än graviditet, så även här behövs mer 

forskning.  

 

En sammanfattande värdering är att omvårdnadsinterventioner mot illamående och kräkning 

verkar kunna tillämpas oavsett utlösande orsak till tillståndet. Samtidigt är det viktigt att på-

peka att området är lite studerat och att det är önskvärt med mera forskning inom området.  

 

Finns det några risker vid användandet av dessa interventioner? 

Människor som mår illa som söker alternativa metoder har få evidensbaserade riktlinjer. De 

kan få rådet att prova P6 akupressur, ingefära i rekommenderade doser eller vitamin B6 i re-

kommenderade doser. Vårdtagarna som tänker prova detta måste få veta att frånsett dessa få 
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studier är den vetenskapliga kunskapen begränsad. Samma sak gäller bedömningen av even-

tuella risker (Aikins Murphy, 1998). 

 

Inga av studierna som vi granskat har påpekat eventuella risker med användandet av akupunk-

tur, men som för alla interventioner där hudbarriären bryts ska adekvata hygienrutiner följas. 

Gällande akupressur är det enligt Aikins Murphy (1998) kontraindicerat att använda akupres-

sur på andra ställen än P6 punkten på gravida eftersom det kan göra att livmodern kontrahe-

ras. Andra risker har inte kunnat identifieras. 

 

Vitamin B6 har länge använts mot illamående, och fanns tidigare i kombination med ett anti-

histamin kallad doxylamin, i form av ett preparat vid namn Bendectin som skulle dämpa illa-

mående. I 1983 drogs Bendectin från marknaden på grund av ogrundade anklagelser och 

stämningar relaterad till att Bendectin skulle ha fosterskadande effekter. Inga studier har kun-

nat påvisa något samband mellan vitamin B6 och fosterskador, och preparatet är för närvaran-

de världens bäst studerade läkemedel vid graviditet. 25 epidemiologiska studier och två meta-

analyser konkluderar med att vitamin B6 i kombination med doxylamin inte har någon foster-

skadande effekt (Davis, 2004).. 

 

Författarna Ernst och Pittler (2000) tar i sin diskussion upp frågan om ingefära kan vara skad-

ligt, och refererar till tre studier som menar att ingefära kan ha en mutagen effekt, och därför 

inte ska ätas av gravida kvinnor. Att ett ämne är mutagent innebär att det har en förmåga att 

ändra på cellers genetiska material. Men det finns även studier som visar att ingefära kan ha 

en antimutagen effekt, och mer forskning är därför nödvändigt. Det finns dessutom inget stöd 

för att ingefära är skadligt för gravida. Det kan vara klokt att ha i åtanke att vårdtagaren alltid 

bör hålla sig inom gränserna för högsta rekommenderade dagsdos för att inte utsätta sig för 

onödiga risker, detta gäller alla läkemedel eller tillskott av något slag. Författarna Aikins 

Murphy (1998) och Jewell och Young (2003) menar även dessa att det finns välgörande örter 

som kan användas vid illamående, men att vid graviditet måste vårdtagaren vara extra försik-

tig med läkemedel och örter. Forskare har dock inte hittat några biverkningar av ingefära på 

gravida kvinnor trots att forskningen kring denna ört har varit massiv. 

 

Det finns vissa risker med att använda sig av 80 % syrgas istället för 30 %. Dessa risker vid 

höga flöden av syrgas är dels ökad uttorkning av luftvägar, dels kan man se att hög syrgas-
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koncentration kan orsaka bindvävsproduktion (fibros) i lungorna och som i sin tur leder till 

försämrad syresättning av blodet ( www.fass.se).  

Hydrering är inte riskfylld så länge tillförseln sker i rekommenderade mängder och hastighet 

så att vårdtagaren inte blir övervätskad.  

 

Det finns inga risker med aromaterapi så länge det är bevisat oskadliga dofter som inhaleras. 

Beteendestrategier, omvårdnadsinterventioner och musikterapi innebär inte heller några risker 

för vårdtagaren enligt de studier vi har granskat. 

 

Sammanfattande värdering 
Resultatet visade att riskerna vid användandet av de beskrivna omvårdnadsinterventionerna 

var få till antalet. Akupressur och syrgas verkar vara de enda omvårdnadsinterventionerna 

som kan innebära risker. Akupressur på andra ställen än P6 visade sig kunna ge kontraktioner 

i livmodern, och syrgas i höga flöden kan ge fibros i lungvävnaden. Alla interventioner bör 

dock ligga inom gränserna för högsta rekommenderade dagsdos för att undvika överstimule-

ring eller toxicitet. Några studier hade specifika frågeställningar för att leta efter risker, men 

det verkade inte finnas några uttalade risker med dessa omvårdnadsinterventioner (Fellowes, 

Barnes & Wilkinson, 2004; Lee & Done, 2004).  

 

I en av studierna påtalas det att alternativa metoder inte var tillräckligt utforskat, vilket i sin 

tur verkade leda till att de tyckte att kvinnor med graviditetsillamående skulle informeras om 

det tvivelaktiga i dessa omvårdnadsinterventioners natur (Aikins Murphy, 1998). Vi kan kon-

kludera med att det finns få eller inga kända risker med att använda dessa interventioner för 

att lindra eller förebygga illamående.  

 

En viktig fråga är om det är en större risk att låta bli att använda interventionerna på en vård-

tagare som mår illa. Vi vet att risken med att lida av upprepade kräkningar är uttorkning, elek-

trolytrubbningar, malnutrition, avmagring, aspiration och skada på operationssår samt försäm-

rad sårläkning (Hawthorn, 1998, s.16). Är det då försvarligt att låta bli att använda interven-

tioner som kan ha en positiv inverkan på illamående och kräkning? Om sjuksköterskan inte 

försöker åtgärda illamåendet finns en risk att vårdtagaren får lida i onödan och blir besviken 

på sjukvården, samt kanske anser att sjukvården inte kan erbjuda någon hjälp. Detta kan igen 

resultera i att vårdtagaren i framtiden låter bli att ta kontakt med sjukvården på grund av tidi-

gare negativa erfarenheter, med de konsekvenser det kan medföra. Att låta en vårdtagare lida i 



 24 

onödan krockar med principen om att göra gott och inte skada. Om vinsten av att använda vis-

sa interventioner är större än riskerna, bör vårdtagaren få möjlighet att ta del av dessa (Gillon, 

2003).  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att genom en systematisk litteraturöversikt beskriva erfarenheten 

av olika omvårdnadsinterventioner för att förebygga och lindra illamående och kräkningar. 

Från syftet extraherades tre specifika frågeställningar att besvara; vilka interventioner finns, 

kan dessa användas oavsett sjukdomstillstånd som orsakar illamåendet och slutligen om det 

finns några risker med användandet av interventionerna.  

 

Resultatet av denna studie visade sju interventioner med goda erfarenheter av att förebygga 

och lindra illamående och kräkning. Dessa var akupressur, aromaterapi, basala omvårdnadsin-

terventioner, hydration, ingefära, strukturerad bedömning och vitamin B6. Ytterligare fem 

hade osäker effekt, varav två möjligen kan bidra till minskad oro och stress som är förvärran-

de faktorer vid illamående. Resultatet visar att interventionerna verkar kunna användas oav-

sett vilket sjukdomstillstånd som ligger bakom illamåendet, och att riskerna är små.  

Det borde finnas mycket att vinna för både vårdtagare och vårdgivare om interventioner med 

positiv inverkan på illamående och kräkning kan användas i omvårdnadsarbetet. Arakawa 

(1997) anser att man inte ska vara så rädd att använda komplementära metoder, allt som inte 

skadar utan höjer vårdtagarnas livskvalitet och förmåga till att själv kontrollera sitt illamående 

höjer deras självkänsla och känsla av kontroll över situationen. Effektiva omvårdnadsinter-

ventioner kan minska behovet av läkemedel. Ett minskat behov av läkemedel kan sänka 

mängden bieffekter och även kostnaderna för vården (Ho & Chiu, 2005). Enligt Thompson 

(1999) är ett sätt att tillrättalägga behandlingen av illamående genom att be vårdtagaren att 

säga till så snabbt som möjligt om hon eller han skulle uppleva illamående. Om sjuksköters-

kan tidigt får kännedom om illamåendet, desto snabbare kan interventioner sättas in för att 

lindra eller hejda förloppet. Resultatet av denna studie visar att omvårdnadsinterventioner kan 

ses som ett komplement till antiemetiska läkemedel, och att sjuksköterskan kan använda sig 

av interventionerna för att höja vårdtagares upplevelse av livskvalitet och hälsa. Det är vår 

önskan att denna uppsats skall ge sjuksköterskan instrument att arbeta med för att kunna ge 

god omvårdnad till människor som drabbas av illamående och kräkning. 
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Enligt Routasalo och Isola (1996) kan komplementära metoder ge vårdpersonalen en känsla 

av att själva kunna lindra tillstånd som är vanliga hos vårdtagare, som till exempel ångest, oro 

och smärta. Exempelvis taktil massage kan göra att sjuksköterskan känner att hon har möjlig-

het och verktyg att hjälpa vårdtagaren att uppleva hälsa (Routasalo & Isola, 1996). Komple-

mentära interventioner kan användas och används idag inom andra problemområden med god 

effekt. Exempel på områden där det forskats i frågan är användningen av akupunktur på pati-

enter med migrän (Linde et al., 2005) och inom förlossningsvården, där metoden används 

främst för att lindra förlossningssmärta (Mårtensson & Wallin, 2006). Många studier som in-

volverar komplementära metoder har metodologiska begränsningar. Studierna kan trots det 

bidra till ökad kunskap och användning av komplementära metoder inom sjukvården. Sjuk-

sköterskan har skyldighet att dokumentera effekten av de metoder som används i omvårdna-

den, detta gäller självklart även vid användning av komplementära metoder (Marshall, 2001). 

 

I sjuksköterskans profession ingår att arbeta för att förbättra hälsa och hindra ohälsa. Att 

drabbas av illamående och kräkningar beskrivs av vårdtagarna som mycket obehagligt, och 

kan generera känslor av ångest och oro att de ska drabbas igen vid ett senare tillfälle (Thomp-

son, 1999). I resultatet hittades stöd för sju interventioner som kan förebygga eller lindra detta 

tillstånd, och många av dessa interventioner är även lätta att lära ut till vårdtagarna. Akupres-

surarmband, eller såkallade seabands, finns att köpa på apoteket, pepparmyntolja för aromate-

rapi likaså. Som ett steg vidare från att enbart använda sig av omvårdnadsinterventionerna i 

vårdarbetet kan sjuksköterskan lära ut denna kunskap så att vårdtagarna själva kan ta kontroll 

över illamåendet. I en studie av Fetzer, Hand, Bouchard, Smith och Jenkins (2005) skriver 

författarna att det ingår i sjuksköterskans roll att assistera vårdtagarna i deras strävan efter att 

ta kontroll över sin situation. Vårdtagaren bör få information om möjliga interventioner så ti-

digt som möjligt för att hinna förbereda sig och fundera över vilka interventioner som kan 

vara passande. Det är av stor vikt att vårdtagarna får lära sig effektiva strategier för självhjälp 

vid illamående och kräkningar, så att lidandet kan minskas. Med denna studie har åtta inter-

ventioner med positiva erfarenheter beskrivits, och information om dessa kan vara en hjälp för 

vårdtagaren att själv aktivt lindra illamående och kräkningar.  

 

I den litteratur som har analyserats i detta arbete har det inte funnits någon studie som värde-

rat effekten av information som omvårdnadsintervention. Det vore intressant att läsa mer 

forskning om huruvida information om illamående, möjliga konsekvenser och lindrande in-

terventioner kan lindra illamående eller sänka stressnivåer hos människor som mår illa. I en 



 26 

studie av illamående i sen graviditet av Lindseth och Vari (2005) kommer det fram att några 

kvinnor oroar sig för om deras ofödda barn ska överleva eftersom illamåendet och kräkning-

arna påverkar dem så pass mycket. Författarna menar att det då är viktigt att vårdpersonal kan 

lugna dessa kvinnor med information om att mellan 20-32 % av gravida upplever illamående i 

sen graviditet, och att det inte skadar barnet. Även Barthelsson, Lützén, Anderberg och Nord-

ström (2003) konkluderar med att vårdtagare behöver korrekt och lämplig information om sitt 

sjukdomstillstånd för att deras ångestnivåer ska minska. Detta väcker frågan om vilka erfa-

renheter som finns av information som omvårdnadsintervention mot illamående och kräkning.  

 

I resultatet beskrivs erfarenheter av att använda en del basala omvårdnadsinterventioner mot 

illamående och kräkningar. I en studie av Swallow, Lindow, Masson och Hay (2005) har 

forskarna frågat kvinnor som lider av illamående om deras egna strategier för att förebygga 

och lindra. Studiens resultat var överensstämmande med de resultat vi kom fram till i vår stu-

die. De intervjuade kvinnorna uppgav att äta speciell mat (den mat de orkade äta) hjälpte 60 

%, att dricka speciella drycker som vatten, läsk eller the hjälpte 28 %, och 19 % av kvinnorna 

hade andra strategier för att lindra, som att vila, slappna av, sova, akupressur eller frisk luft. 

Även Alley (1984) kom fram till att speciell mat kunde hjälpa mot illamående, då i form av 

kex, toast, salta kringlor, chips och salt mat. Klara och kolsyrehaltiga drycker var också till 

hjälp. O’Brien, Relyea och Lidstone (1997) hittade stöd för teorin om dofter som förvärrande 

faktor, då kvinnorna i hans studie fann soplukter, matlukt och parfymer illamåendeframkal-

lande. Några rapporterade även höga ljud och visuella intryck som förvärrande faktorer. 

 

Enligt en studie av Chou, Chen, Kuo och Tzeng (2006) har obstetriska läroböcker en tendens 

att ignorera graviditetsillamående som ett milt, obehagligt symtom. De taiwanesiska kvinnor-

na som deltog i denna studie uppgav däremot att illamåendet hade en djup effekt på deras 

livskvalitet, och tvingade dem att ändra sina matvanor, rutiner och sociala liv. För att orka ta 

sig igenom illamåendet kände dessa kvinnor att de var i stort behov av stöd från omgivningen. 

Kvinnorna beskrev stödet som att ha någon som frågade hur det var, vad de ville äta, och tog 

sig tid att bemöta deras behov. Även att prata med andra och jämföra sitt tillstånd med andra 

var en strategi som kvinnorna använde sig av. Arakawa (1997) nämner att flera studier har vi-

sat att vårdtagare som får gott socialt stöd under kemoterapi klarar sig bättre från illamående 

och kräkning än de som inte har något tillfredsställande stöd.  
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Inga studier om stöd som möjlig intervention vid illamående och kräkning hittades under litte-

ratursökningen för detta arbete. Möjligen hade mer forskning kunnat visa vad människor som 

mår illa upplever som stöd, och om det har någon bevisad effekt för att lindra eller förebygga 

illamående. Forskarna Rustöen, Schjölberg och Wahl (2003) har studerat sjuksköterskors upp-

levelse av att vårda människor med cancer. I denna studie kommer det fram att stödgrupper 

har en positiv effekt på vårdtagares ångestnivåer, och att möta andra i samma situation kan ge 

en känsla av stöd och samhörighet. Sjuksköterskan kan vara den som leder dessa grupper 

(Rustöen, Schjölberg & Wahl, 2003). Det vore intressant att se om stödgrupper för vårdtagare 

med illamående hade kunnat erbjuda någon höjning av livskvaliteten för dem som mår illa, el-

ler om en sådan intervention kan erbjuda någon lindring för de drabbade. Rustöen, Schjölberg 

och Wahl (2003) argumenterar också för att sjuksköterskor bör få bättre utbildning om illa-

mående och kräkning, och att det bör vara ett naturligt inslag med en sådan utbildning i både i 

grund- och vidareutbildningar. Att ha god kunskap om illamående och kräkning är en förut-

sättning för att kunna ge bra och lättförståelig information till vårdtagare.  

 

Vi anser att ökad kunskap om upplevelsen av illamående, interventioner vid illamående och 

konsekvenser i daligt liv för den drabbade kan öka sjuksköterskors förståelse för vårdtagarna. 

Sjuksköterskan måste ha kunskap om att dessa människor behöver ett lugnt och tryggt bemö-

tande, och få stöd och hjälp i det tillstånd hon eller han befinner sig i. Forskning och utveck-

ling av sjuksköterskans profession bör vara ledstjärnor inom omvårdnaden, och detta kommer 

igen att ge bättre bemötande och större respekt och förståelse för vårdtagarna. Med omvård-

nadsforskningen har kunskapen om omvårdnad och omsorg ökat. Den massiva utbildningen 

sjuksköterskestuderande idag får om omvårdnad kan resultera i en önskan hos sjuksköterskor 

att verkligen arbeta för att höja vårdtagares livskvalitet. Om sjuksköterskan visar omsorg och 

förståelse för de upplevelser och känslor vårdtagaren har får hon ta del av människors livsbe-

rättelser, och kan således komplettera den evidensbaserade, teoretiska kunskapen från forsk-

ningsvärlden med erfarenhetsbaserad forskning från den kliniska vardagen.  

 

Metodkritik 

Vi har valt att använda oss av metoden systematisk litteraturöversikt för att beskriva vilka in-

terventioner som finns för att förebygga eller lindra illamående. Som en av inklusionskriteri-

erna valde vi att enbart granska litteraturöversikter, både systematiska och icke systematiska. 

Litteraturöversikter kan sägas vara forskning om forskning och får då ett högre vetenskapligt 

värde då dessa oftast innehåller en granskning av många studier och på så sätt baserar sina 
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slutsatser på ett brett underlag (Backman, 1998, s.81). Det finns en svaghet med att använda 

litteraturöversikter och det är att olika litteraturöversikter kan ha delar av samma material in-

kluderat i sina granskningar. Då kommer granskningen att baseras på resultat från samma ma-

terial som granskats flera gånger. Om någon eller några studier innehåller felaktig information 

(så kallade bias) kommer dessa att sammantaget utgöra ett större fel som kan ge översiktsarti-

keln falskt positivt resultat. En annan möjlig felkälla är att vissa forskare undviker att publice-

ra material som har visat negativa resultat för den intervention de valt att undersöka, antingen 

för att forskaren helst hade velat att studiens resultat skulle bli positivt, eller för att forskaren 

inte tycker hans eller hennes studie tillför något till ämnet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 88-92). Vi har hanterat dessa problem genom att noggrant granskat studiernas kvalitet 

och i huvudsak baserat våra slutsatser på systematiska litteraturöversikter av hög kvalitet. De 

studier som varit litteraturöversikter av lägre kvalitet har använts som komplement. 

 

En systematisk litteratursökning låg till grund för det material som inkluderades i denna stu-

die. Eftersom vi gjorde en kartläggning av bredare erfarenheter var det viktigt att sökningsför-

farandet var systematisk så att alla relevanta artiklar kom med. Till detta arbete hade vi be-

gränsad tid till vårt förfogande. Det är möjligt att litteratursökningen kunde ha blivit mer täck-

ande om vi haft längre tid på oss att söka artiklar. För att täcka av sökområdet ordentligt an-

vände vi booleska sökoperatörer, det vill säga att vi kombinerade sökord med både AND och 

OR, och på så sätt fick vi fram alla referenser som innehöll något av våra sökord (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66-67). Detta gav oss en bättre överblick över tillgänglig littera-

tur inom området. För att artiklarna som hittades i sökningen skulle inkluderas i studien 

genomfördes en sortering och kvalitetsgranskning. Detta moment kan innehålla en viss grad 

av subjektivitet ifall forskaren ensam får bestämma vilka artiklar som ska inkluderas i studien. 

Detta löste vi genom att först kvalitetsgranska alla artiklar för sig, och sedan mötas och över-

lägga för att enas om artiklarnas relevans och kvalitetsgrad. Det är möjligt att vi på grund av 

vår begränsade erfarenhet av att kvalitetsgranska både har under- och övervärderat kvalitén i 

artiklarna. Vi har försökt att hantera den problematiken genom att vara noggranna och syste-

matiskt följt granskningsformulär i vår bedömning.  

 

Vi har valt att inkludera diskussionsartiklar i vårt arbete. Diskussionsartikeln innehåller sällan 

metodbeskrivning eller sökningsförfarande, och skrivs oftast av en expert inom området. Des-

sa artiklar baserar sig främst på erfarenhetsbaserad kunskap, vilket gör att det vetenskapliga 

värdet kan vara lägre än om den baserar sig på systematiskt insamlade fakta som granskats ve-



 29 

tenskapligt. Erfarenhetsbaserad kunskap grundar sig i empirin, och byggs upp genom att se 

många fall från den kliniska vården. Den beskrivs som en kombination av teoretisk kunskap, 

tyst kunskap, pratisk visdom, intuition, erfarenhet och personlig mognad (Östlinder, Norberg, 

Pilhammar Andersson & Öhlén, 2006, s. 13, 16). Denna typ av kunskap blir först giltig när 

den lyfts fram i ljuset, diskuteras och granskas, och måste vara reflekterad för att den ska vara 

trygg att använda. Ett sätt att granska erfarenhetsbaserad kunskap är genom ett systematiskt 

reflekterande över vårdpraktiken (Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson & Öhlén, 2006, 

s. 36). Vi har försökt att värdera och reflektera över resultaten i dessa studier och att ge dem 

en rimlig betydelse i bedömningen av resultatet. 

 

Slutsatser för klinisk verksamhet 

I resultatet har vi hittat positiva erfarenheter för vissa interventioner mot illamående och kräk-

ning. Dessa har visat sig ha bättre effekt jämfört med placebo eller ingen intervention alls. På 

grund av de få bieffekterna och den låga risken med att använda dessa, borde de implemente-

ras i klinisk verksamhet. Interventionerna kan vara ett verktyg för sjuksköterskan att lindra 

vårdtagarens obehag, och hon kan även ge vårdtagaren kontrollen över sin egen situation ge-

nom att lära ut eller informera om möjliga interventioner med god effekt som kan minska 

obehag och höja livskvalitet. Vi hoppas att vår uppsats kan bidra till att öka kunskaperna om 

omvårdnadsinterventioner vid illamående och kräkning, och att detta kan medföra att sjukskö-

terskor börjar använda dessa i en större utsträckning, med de positiva effekter detta har för 

vårdtagarna. Vi anser även att det kan vara till vårdtagarnas fördel om sjuksköterskor börjar 

ordinera omvårdnadsinterventioner i högre grad än vad som är vanligt i dagsläget.  

 

Slutsatser för vidare forskning 

Vi bedömer att det finns behov av ytterligare forskning som kan avläsa effekterna av dessa in-

terventioner genom longitudinella studier för att se hur effekten utvecklas över tid. Mer forsk-

ning med syftet att jämföra omvårdnadsinterventioner med läkemedel hade varit intressant för 

att se om interventionerna kanske kan komplettera eller potentiera läkemedlens effekt. Vi 

hade även velat se mer kvalitativ forskning som kan belysa upplevelsen av att lida av illamå-

ende, så att sjuksköterskor kan få en större inblick i vårdtagarnas livsvärld. Det finns ett behov 

av flera stora, strukturerade studier för att fastställa vissa interventioners effekt, exempelvis 

som för aromaterapi, massage, musikterapi och extra tillförsel av syrgas. Det vore även intres-

sant att få se mer forskning om interventioner som stöd och information vid illamående och 

kräkning för att se om dessa kan ha en förebyggande eller lindrande effekt. För att styrka de 
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erfarenhetsbaserade omvårdnadsinterventionerna som beskrivs i diskussionsartiklarna vore 

det bra med fler studier som kan tillföra vetenskaplig tyngd åt denna kunskap. Det vore en 

vinst för omvårdnadsprofessionen om forskare hade kunnat komplettera den kliniska erfaren-

heten som ligger till grund för många sjuksköterskors agerande med evidensbaserad veten-

skap. 
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Bilaga 1 

Tabell över sökning 

Datum Databas *) Sökord Resultat Urval 1 ** Slutligt urval 
16. jan -
07 

FT 

 

Cochrane 
Library 

 

Nausea 141 141 4 

16. jan -
07 

MSH Nausea 11268 

 MSH Vomiting 19276 
 MSH 1 and 2 7316 
  

PubMed 
– Medline 

FT and alternative 170 

37 1 

16. jan -
07 

MSH Nausea   

 MSH Vomiting  
 MSH 1 and 2  
  

PubMed-
Medline 

FT and complementary 39 

23 2 

16. jan -
07 

MSH Nausea  

 MSH Vomiting  
 MSH  1 or 2 23239 
 

PubMed 
– Medline 

FT and alternative 356 

66 0 

16. jan -
07 

MSH Nausea   

 MSH Vomiting  
 MSH 1 or 2  
 

PubMed.-
Medline 

FT and complementary 76 

34 2 

22. jan -
07 

MSH Nausea 11278 

 MSH Vomiting 19287 
 MSH 1 and 2 7321 
 

PubMed 
– Medline 

FT and interventions 208 

49 1 

25. jan -
07 

MSH Nausea   

 MSH Vomiting  
 MSH antiemetics  
 MSH 1 and 2 and 3 1996 
 

Pubmed – 
Medline 

FT and care 368 

73 6 

31. jan -
07 

FT Nausea 32206 

 FT Care  
 FT Nursing  
 

Pubed – 
Medline 

 1 and 2 and 3. 373 

111 1 

5. feb -07 FT Cancer and nausea and 
care 

1184 234 2 

 FT Pregnancy and nausea 
and care 

300 54 0 

 

Pubmed – 
Medline 

FT Postoperative and nausea 
and care 

1375 135 0 

5. feb -07 FT Nausea and nursing and 
review 

19 19 1 

  

Academic 
Search 

FT Nausea and symptom 
and review  

55 55 1 

*MSH - Mesh termer i databasen PubMed, Cochrane Library, FT – fritext sökning 
** I urval 1 eliminerades alla artiklar som inte var översiktsartiklar  
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Bilaga 2 

Översikt över akupunkt P6 (Bhojraj, 2006) 
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Bilaga 3 

Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21)  

Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 
År   Analys  (I, II, III) 
   Datainsamling   
Aikins Murphy P. 
1998 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Alternative Therapies 
for Nausea and Vom-
iting of Pregnancy 

Översikt över 10 
RCT-studier. 

Ingefära visade goda effekter (P=0.035) likaså B6 
(P=0.01). 6 av 7 studier visade positiva effekter av aku-
pressur. Inga positiva effekter kunde påvisas av hypnos. 

I  

Apfel, C.C., 
Burkhard, J.F., 
Clifford, T., Felt-
zer, .J., Golembi-
ewski, J., Hooper, 
V.D., Mamaril, 
M., Maye, J., 
Murphy, M, 
O’Brien, D., 
Odom-Forren, J., 
Ross, J., Smith, 
A.B., Sullivan, E., 
Watcha, M. & 
Windle, P. 2006 

Litteraturöversikt ASPAN’S Evidence-
Based Clinical Prac-
tise Guideline for the 
Prevention and Man-
agement of 
PONV/PDNV 

Översikt över 34 
RCT-studier 

Profylax mot PONV (Post Operative Nausea and Vomi-
ting): Preoperativ riskbedömning. Ju högre risk desto 
högre antal interventioner mot illamående. Se till att pati-
enten är hydrerad, antingen IV eller ge klara drycker fram 
till 2 timmar innan operation. Adekvat smärtkontroll. P6 
akupunkt stimulering – seabands akupressur. Behandling 
av PONV: Riskbedömning, svårighetsbedömning. Hydre-
ra patienten, adekvat blodtryck. Aromaterapi kan vara ef-
fektivt. 

I 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21)  

Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Davis, M. 2004 Litteraturöversikt Nausea and vomiting 

of pregnancy 
Diskussionsartikel Ändringar i kosthåll: Lägga om dieten kan förebygga och 

lindra, gärna kolhydrat- och proteinrik mat, mkt grönsa-
ker, lite kött..Torr mat, kall mat, äta innan man kliver upp 
på morgonen, innan man lägger sig på kvällen. Småäta, 
äta det man orkar/vill äta, dricka från mugg med lock på 
för att undvika doft. Citron i the eller bara slicka på nåt 
surt. Tuggummi med pepparmyntasmak. Livsstilsänd-
ringar: Undvika stress, värme, dålig luft, dofter, borsta 
tänder efter mat, kliv upp långsamt, ligga vid illamående, 
vitamin b6 effektivt för att förebygga o lindra. Ingefära är 
effektivt. Akupunktur lindrar enbart illamående, akupres-
sur hjälper både vid illamående och kräkning. Äta vita-
miner innan graviditet för att förebygga vitaminbrist, då 
det kan orsaka illamående. Äta vitaminer innan graviditet 
för att förebygga vitaminbrist, då det kan orsaka illamå-
ende. 

III 

Ernst, E. & Pittler, 
M.H. 1999 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Efficacy of ginger for 
nausea and vomiting: 
a systematic review 
of randomized clini-
cal trials. 

Översikt över 6 
RCT-studier  

 5 av 6 dubbelblindade RCT-studier visade att ingefära 
reducerade risken att drabbas av illamående och kräk-
ning. P<0,05 

I 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21) 
Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Ezzo, J.M., Ri-
chardson, M.A., 
Vickers, A., All-
en, C., Dibble, 
S.L., Issell, B.F., 
Lao, L., Pearl, M., 
Ramirez, G., Ros-
coe, J.A., Shen, J., 
Shivnan, J.C., 
Streitberger, K., 
Treish, I. & 
Zhang, G. 2006 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Acupuncture-point 
stimulation for che-
motherapy-induced 
nausea and vomiting 
(Review). 

Översikt över 11 
RCT-studier. 

 Akut kräkning lindrades av akupunktur (NAT = 11), 
tveksam, icke-signifikant effekt på akut illamående. För-
senat illamående eller kräkning lindrades inte av aku-
punktur. Elektroakupunktur var mer effektivt än manuell 
akupunktur. Akupressur kan inte förebygga kräkning, 
men lindrade akut illamående. Ingen effekt på försenad il-
lamående eller kräkning. Non-invasiv elektrostimulering 
– ingen effekt alls. 

I 

Fellowes D., Bar-
nes K. & Wilkin-
son S., 2007 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Aromatherapy and 
massage for symp-
tom relief in patients 
with cancer 

Översikt över 10 
RCT-studier. 

 Massage och aromaterapi visar en kortvarig lindrande ef-
fekt på det psykologiska välbefinnandet, minskar oro och 
höjer livskvaliteten hos patienter som fått cancer. I två av 
studierna (71 patienter) fann man en minskning av illa-
mående. Inga signifikanta funna bieffekter, hittat eventu-
ella matsmältningsproblem. 

I 

Golembiewski, J., 
Chernin, E. & 
Chopra, T. 2005 

Litteraturöversikt Prevention and 
treatment of postop-
erative nausea and 
vomiting 

Diskussionsartikel Tidig riskbedömning nödvändigt. Preoperativ uttorkning 
ger ökad PONV. Syrebrist under operationen kan ge illa-
mående, men mer studier behövs pga. motsägelsefulla re-
sultat. Stimulering av et akupunkturställe (akupressur el-
ler m. nålar, tens el.) kan lindra akut illamående o kräk-
ning, men ej försenat. NAT 5. Ingefära kan lindra, men 
resultaten är även här motsägelsefulla. Aromaterapi med 
isopropyl alkohol är effektivt, förebygger, lindrar och 
förkortar tiden med PONV. pepparmyntolja är för dåligt 
utforskat för att kunna rekommenderas. 

II 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21) 

Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Ho, K.Y. & Chiu, 
J.W. 2005 

Översiktsartikel Multimodal Antie-
metic Therapy and 
Emetic Risk Profiling 

Diskussionsartikel Riskbedömning viktigt. Preoperativ uttorkning ger ökad 
PONV. Syrebrist under operationen kan ge illamående, 
80 % syrgas bättre än 30 % för att motverka illamående. 
Stimulering av et akupunkturställe (akupressur eller m. 
nålar, tens el.) kan lindra akut illamående o kräkning, 
men ej försenat. Aromaterapi med isopropyl alkohol kan 
lindra PONV. Adekvat smärtlindring efter operationen 
minskar illamående, ångest ökar det. Dock kan opioider 
öka illamående, helst välja andra smärtstillande. Lugnt 
omhändertagande postoperativt, inga stora rörelser, snab-
ba lägesändringar eller omflyttningar minskar illamående 
o kräkning. 

II  

Jewell, D. & Yo-
ung, G. 2003 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Interventions for 
nausea and vomiting 
in early pregnancy 

Översikt över 11 
RCT-studier  

 B6 fick det bästa resultatet för att minska illamående. 
Alla läkemedel gav trötthet som biverkning utom vitamin 
B6. Ingefära visade sig lindra illamående och kräkning. 
Inga biverkningar. Akupunktur och P6 akupressur slogs 
ihop och resultatet blev tvetydigt. Akupunktur kan ge nå-
got lindring. Livsstilsråd var något som de flesta kvinnor 
trodde på, dessa var att vila, äta små mängder kolhydrater 
som kakor innan rörelse. Illamående vid graviditet är svår 
att bota och att man får fortsätta med rutinbehandlingarna 
som är att ge intravenösa vätskor och korrigera ketos. 

I 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21) 

Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Jordhöy, M.S., 
Aass, N., Svensen, 
R., Ervik, B. & 
Mohr, W. 2006 

Litteraturöversikt Kvalme, oppkast og 
obstipasjon i pallias-
jonsbehandling 

Diskussionsartikel Generell omvårdnadsinterventioner vid illamående är att 
låta patienten få ro och vila, kylig, frisk luft utan gene-
rande lukter, god munvård, adekvat hydrering, doft- och 
smakneutrala små måltider. Minska illamåendeframkal-
lande faktorer, och de faktorer som patienten tycker för-
sämrar tillståndet. God behandling av andra symtom, som 
smärta och obstipation. God dokumentation av illamåen-
dets intensitet och kräkningars frekvens är viktigt. Ge 
stöd, omsorg, förståelse och tillrättalägga behandlingen 
för patienten.  

III 

Klein, J. & Grif-
fits, P. 2004. 

Litteraturöversikt Acupressure for nau-
sea and vomiting in 
cancer patients re-
ceiving chemother-
apy. 

Översikt över två 
RCT-studier. 

Akupressur kan vara effektivt, kan användas som kom-
plement till farmakologisk behandling, är lättillgängligt 
och innebär att patienten själv kan ta kontrollen över il-
lamåendet.  

II 

Ladd, L.A., 1999 Litteraturöversikt Symptom Manage-
ment. Nausea in Pal-
liative Care. 

Diskussionsartikel Ge munvård efter kräkning. Kall, blöt handduk på panna, 
nacke och handleder. Eliminera illamåendeframkallande 
faktorer (smärta, trötthet, lukter). Använd andningstekni-
ker, avslappning, distraktion och frivilliga sväljtekniker. 
Begränsa vätskor till maten. Små, täta måltider av mild 
mat – kall mat doftar mindre. Ligg inte ner i två timmar 
efter måltiden. Ha lösa, sköna kläder på, sitt i frisk luft el-
ler använd en fläkt. Försök att inte ta mediciner på tom 
mage och se över läkemedelslistan om något läkemedel 
kan tas bort. 

III 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21) 

Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Lee, A. & Done, 
M.L. 2004 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Stimulation of the 
wrist acupuncture 
point P6 for prevent-
ing postoperative 
nausea and vomiting 

Översikt över 26 
RCT-studier. 

Stödjer användandet av P6 akupunkt stimulering hos pa-
tienter med postoperativt illamående. Kräkning påverka-
des inte av P6 stimulering. Vid jämförelsen mellan anti-
emetika och P6 kunde ingen skillnad ses. Därför talar det 
för användande av P6 både ur ekonomisk och att inga bi-
effekter finns. 

I 

Linde, K., Vickers 
A., Hondras M., 
Rietter G., Thor-
mählen J., Berman 
B. & Melchart D. 
2001 

Systematisk litte-
raturöversikt 

Systematic reviews 
of complementary 
therapies – an anno-
tated bibliography. 
Part 1: acupuncture. 

Översikt över 39 
RCT-studier. 

Studierna som tar upp lindrande effekter vid postoperativt 
illamående stödjer akupunktur och akupressur på P6 
punkten. Flera av studierna tog även upp att akupunktur 
och akupressur på P6 punkten goda lindrande effekter vid 
kemoterapiinducerat illamående. 

I 

Miller, M. & Ke-
arney, N. 2004 

Litteraturöversikt Chemotherapy-
related nausea and 
vomiting – past re-
flections, present 
practise and future 
management. 

Översikt över 15 
artiklar 

Tidig riskbedömning, svårighetsbedömning och anamnes 
bör dokumenteras. Progressiv muskelavslappningsträning 
och guided imagery kan minska upplevelsen av oro och 
ångest, och därmed minska illamående. Kognitiv distrak-
tion kan leda tankarna bort från obehag och därmed lind-
ra. Tyvärr endast effektivt medan det pågår, när tankarna 
faller tillbaka till ”verkligheten” upphör effekten. Aku-
punktur är effektivt för att minska illamående och kräk-
ning. TENS på P6 punkten möjligtvis effektivt, men för 
lite studier på området. Musikterapi osäkert om det har 
effekt. I så fall kan det bidra till avslappning. 

II 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21) 

Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Redd, W.H., 
Montgomery, G.H 
& DuHamel, K.N. 
2001 

Litteraturöversikt Behavioral Interven-
tion for Cancer 
Treatment Side Ef-
fects. 

Översikt över 54 
artiklar 

Avslappningsövningar (djup muskelavslappning, djup 
och lugn andning), hypnos (som innebär muskelavslapp-
ning och fokusering på annat än illamåendet) och distrak-
tion har visats effektiva för att minska illamående 

I 

Spencer, K.W. 
2004 

Litteraturöversikt Isopropyl Alcohol 
Inhalation as Treat-
ment for Nausea and 
Vomiting 

Diskussionsartikel Inhalation av isopropyl alkohol på en bomullstuss kan 
vara effektivt för att lindra illamående hos vuxna. Tvek-
samt hur länge effekten sitter i då försenat illamående o 
kräkning var lika för båda kontroll– och behandlad grupp. 
Behöver inte vara just alkohol som doftämne, vilken doft 
som helst verkar gå bra, ex pepparmynta el placebo har 
också effekt. Därmed är det osäkert om det är djupand-
ningen, distraktionen eller doften som minskar illamåen-
det. Barn finner att doften av alkohol framkallar illamå-
ende och ska inte få denna intervention. 

III 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21) 
Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Thompson, H.J. 
1999 

Litteraturöversikt The management of 
post-operative nausea 
and vomiting 

Diskussionsartikel Preoperativ riskbedömning. Torr mat som salta kex eller 
toast. Kolhydratrika drycker, ingefära. Minska dofter, ta 
bort locket från maten innan den serveras till patienten så 
doften får avdunsta lite. Matens utseende bör vara aptit-
lig. Enskilt rum för att slippa för mycket stimuli. Lugna 
patienten, minska ångest med taktil beröring, andnings-
tekniker, distraktion, guided imagery, progressiv av-
slappning, musikterapi. Akupressur kan hjälpa – seabands 
finns på apoteket. Patienten bör få möjlighet att bekanta 
sig med operationsavdelningen innan operation för att 
minska ångest och spänning. Lugnt och tryggt bemötande 
från vårdpersonal. Säga åt patienten att berätta om ev. il-
lamående så fort som möjligt till vårdpersonal så inter-
ventioner kan sättas in och patienten kan få stöd och 
hjälp. Opioider som smärtlindrande perioperativt bör 
undvikas om möjligt. Skriva vårdplan med möjliga inter-
ventioner mot PONV. Beröring är en viktig del av holis-
tisk vård vid PONV. Patienten bör inte förflyttas så 
snabbt, bör få ta det lugnt i sängen, undvika snabba rörel-
ser eller flytt. Hypotension kan sätta igång PONV, så 
blodtrycket bör hållas stabilt, patienten bör inte få huvud-
ändan rest eller ställa sig upp för snabbt. Undvik expone-
ring av faktorer som förvärrar illamående, ex ljud/syn av 
andra patienter som kräks, doft av kräk, stark parfym.  

III 

Thompson, I. 
2004 

Litteraturöversikt The management of 
nausea and vomiting 
in palliative care. 

Diskussionsartikel Riskbedömning och undersökning för at hitta orsaker och 
utlösande faktorer. Behandla obstipation, dränera ascites, 
ge hostmedicin om patienten har hosta, minska doftin-
tryck, ev. Ge patienten enskild rum. Kolhydratrika dryck-
er effektivt, ge munvård ofta, gör upp vårdplan. Ha tid för 
patienten, förståelse, förklara och stödja både patient och 
anhöriga. 

III 
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Tabell över artiklar ingående i analysen (n=21) 

Författare Typ av studie Titel Metod Huvudfynd Kvalitet 

År   Analys  (I, II, III) 

   Datainsamling   
Vickers, A.J. & 
Cassileth, B.R. 
2001 

Litteraturöversikt Unconventional 
therapies for cancer 
and cancer-related 
symptoms 

Översikt över 
8.artiklar  

Hypnos och avslappningsövningar kan vara effektiva. 
Systematisk desensibilisering kan minska illamåendet vid 
förväntat illamående, där patienten gradvis får vänja sig 
vid tanken på det som upplevs som obehagligt under ett 
avslappnad, tryggt tillstånd. Akupunktur har visat sig 
kunna minska illamående och kräkning. Musikterapi har 
provats i kombination med antiemetika, och har visat sig 
mer effektivt en enbart antiemetika.  

II 

 


