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Abstrakt 
 

Bakgrund: Dagkirurgi i världen ökar. Det ställer höga krav på alla i operationsteamet för att 

patienten ska kunna åka hem samma dag. Anestesi och kirurgi måste ske på ett planerat 

korrekt sätt med mål att patienten ska kunna återhämta sig snabbt. Syfte: Syftet med detta 

arbete var att identifiera förbättringsområden för tonsillektomerade barn, för att kunna 

förbättra upplevelsen för barn och deras föräldrar. Metod: Till grund för arbetet finns 18 

vetenskapligt granskade artiklar från PubMed och Cinahl. Artiklarna beskriver studier med 

både kvalitativ och kvantitativ design. Resultat: Resultatet visade att de största 

förbättringsområden som identifierats var smärta, illamående och barns och föräldrars oro. 

Smärta var det område där flest artiklar återfanns, där olika behandlingsstrategier beskrivs 

både för behandling på sjukhuset och hemma. Frekvensen av illamående och kräkning 

varierade mellan 7,5 % - 61 % i olika studier men illamåendet varade aldrig längre än till och 

med den första postoperativa dagen. Få artiklar återfanns gällande preoperativ information 

men detta är en viktig parameter för att minska oro enligt flera författare. Slutsatser: En 

kombination av flera typer av smärtlindrande läkemedel användes. Glukokortikoider 

minskade både illamående och smärta. NSAID var mest effektivt för postoperativ 

smärtlindring. Illamående kunde minskas genom att inte ge höga doser av opioider 

postoperativt i kombination med förebyggande PONV-behandling. Föräldrars oro kunde 

minskas genom god preoperativ information och genom personalkontinuitet och bra 

bemannad operationsavdelning. Preoperativ information till barn och föräldrar bör förbättras 

för att minska oro och även smärta postoperativt. 

Nyckelord: barn, dagkirurgi, illamående, litteraturstudie, oro, smärta, tonsillektomi 

  



 

 

Abstract 

 
Background: Day surgery is increasing all over the world. It leads to special demands of the 

surgery team to let the patient go home the same day. Anaesthesia and surgery technique must 

be correctly planned with the goal that patient will recover fast. Aim: The aim with this study 

was to identify improvements for children after tonsillectomy surgery to improve the 

experiences for children and their parents. Methods: As a base for this literature study is 18 

scientific reviewed studies from PubMed and Cinahl. The articles describe studies including 

both qualitative and quantitative design. Results: The result shows that the main 

improvements are pain, nausea and children’s and parents’ anxiety. Pain was the domain with 

most articles, where different pain strategies were described both for treatment at hospital and 

at home. The frequency of PONV varied between 7,5 % and 61 % in different studies with a 

maximal duration of 1 day. Few articles were about preoperative information that is an 

important parameter to decrease anxiety found by several authors. Conclusions: A 

combination of different types of drugs is useful. Glucocorticoids decrease the frequency of 

nausea and pain. NSAID is the most effective for postoperative pain treatment. Nausea could 

be reduced by not using high doses of opioids postoperatively in combination with 

prophylactic PONV treatment. Parents’ anxiety will be decreased by good preoperative 

information and if the surgery ward is crewed by the same nurses and with enough personals. 

Preoperative information to children and parents should be improved to decrease anxiety and 

pain postoperatively. 

 

Keywords: ambulatory surgical procedures, anxiety, children, day surgery, literature review, 

nausea, pain, tonsillectomy  
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BAKGRUND 

Dagkirurgi nationellt i Sverige och internationellt  
 

Dagkirurgi i Sverige och övriga norden, definieras som planerad operation där patienten 

kommer till sjukhuset och återvänder till hemmet samma dag. I engelsk litteratur används 

benämningen ”ambulatory surgery” istället för ”day surgery” vilket också innebär en annan 

definition. I dessa internationella studier är definitionen på dagkirurgi oftast att tiden på 

sjukhuset ska vara högst 23 timmar. I boken ”Day Surgery, development and practice” är 

definitionen ”a patient treated in ambulatory surgery, who requires extended recovery 

including overnight stay, before discharge the following day” (Red. Lemos, Jarrett, & Philip, 

2006, p. 58). Tonsillektomi innebär att man opererar bort hela halsmandlarna (tonsillerna), 

som sitter bilateralt bak i svalget. Adeonotonsillektomi innebär att man opererar bort körteln 

bakom näsan, kallad polyp, samtidigt som man tar bort hela tonsillerna (Lindskog, 1999). 

Dagkirurgi i Sverige ökar. Man utför fler typer av operationer och inkluderar allt yngre och 

äldre patientgrupper (Brattwall, 2010, s. 3). Att bedriva dagkirurgi är kostnadseffektivt. 

Dagkirurgi är på framfart och sjukhus som vill spara pengar bedriver gärna dagkirurgi och 

kräver därmed ständigt att kirurgisk teknik och anestesimetoder utvecklas. Att bedriva 

dagkirurgi bygger på att patientens hälsa är optimal, att det finns andra personer i hemmet 

som kan hjälpa till, att kirurgin är säker och att anestesin är välplanerad. Dessa faktorer 

innebär också risker inom dagkirurgi. Att vara anestesisjuksköterska på en dagkirurgisk 

avdelning kräver särskild kompetens. Utförandet av anestesin kan vara minst lika viktig som 

den preoperativa bedömningen med perioperativa ordinationer och kirurgens minimalt 

traumatiska teknik (Bettelli, 2009).  

Dagkirurgins säkerhet är omdiskuterad. I en dansk artikel har man studerat 1174 olika 

operationer som gjorts inom dagkirurgi. Av de opererade behövde 1,20 % återvända till 

sjukhuset. Inga dödsfall observerades. De vanligaste symtomen som orsakade att patienterna 

fick återkomma till sjukhuset var blödningar, infektioner och tromboser. Den operation som 

visade sig ha flest komplikationer var tonsillektomi (Majholm, o.a., 2012). I Sverige har man 

länge opererat bort halsmandlar på barn inom dagkirurgi. I övriga världen anses det också 

vara säkert att låta barnen sova hemma första natten efter operationen. I en svensk nationell 

studie fick 92 dagkirurgiska enheter svara på frågor gällande anestesimetoder och 
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postoperativ smärtbehandling samt beskriva sin kliniks rutiner för tre utvalda patientfall. Ett 

av dessa fall var en 11-årig pojke som skulle operera bort sina halsmandlar. Av de svarande 

71 klinikerna utförde 50 enheter tonsillektomi som en dagoperation. Av dessa kliniker hade 

sex telefonuppföljning som rutin, och åtta hade det enbart för vissa patienter. Vanligast var att 

man ringde dagen efter operationen. Det mest förekommande symtomet som barnen hade vid 

uppföljningen var smärta men många hade också svårt att få i sig näring (Segerdahl, Warrén-

Strömberg, Rawal, Brattwall, & Jakobsson, 2008). I USA genomgår årligen över en miljon 

barn tonsillektomi och det är den vanligaste operationen vad gäller barn (Garetz, 2008). Av 

alla operationer i Sverige bedrivs 60 % inom dagkirurgi (Brattwall, 2010, s. 10). 

Anestesimetoderna skiljer sig åt vid dagkirurgi och inneliggande kirurgi. Vid dagkirurgi 

används oftast kortverkande anestesimedel vilket ställer krav på optimering av smärtlindring 

och profylax mot illamående för att patienten ska kunna åka hem samma dag. Patienter som 

åker hem samma dag har färre infektioner och kommer upp och rör sig tidigare. Detta minskar 

risken för trombos. Även oro, särskilt för barn och äldre patienter kan minska vid tidig 

hemgång (Brattwall, 2010, s. 10). 

Indikation för tonsillektomi 

Den vanligaste indikationen för att operera bort tonsillerna på barn är andningsproblem, dvs. 

svår snarkning och/eller sömnapnésyndrom. Återkommande halsfluss är inte en lika självklar 

indikation (Burton & Glasziou, 2009). Barn med förstorade tonsiller snarkar och sover dåligt 

om nätterna. Detta medför en försämrad sömn med risk för koncentrationssvårigheter och att 

inte orka delta i skolarbetet (Lerman, 2009). De barn som opererats får bättre möjligheter att 

lyckas i skolan genom stärkt kognitiv förmåga och förbättrat beteende. Hälften av de barn 

som fått ADHD-diagnos preoperativt blev av med denna diagnos ett år efter operationen 

(Garetz, 2008). 
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Omvårdnad av barn i samband med anestesi 
 

Wennström et al. (2011) visar på hur viktig anestesisjuksköterskan är för barn som genomgår 

dagkirurgi. I deras studie har de barn som fått information från samma narkossjuksköterska 

före, under och efter operationen, lägre halter kortisol i saliv än de barn som fått preoperativ 

information av första bästa tillgängliga sjuksköterska. Barnen som fick träffa samma 

narkossjuksköterska under hela förloppet krävde lägre dos av smärtstillande läkemedel på 

uppvakningsavdelningen än de andra barnen, Detta kan bero på att barn med lägre stressnivå 

har förmåga att hantera smärta bättre (Wennström, Törnhage, Nasic, Hedelin, & Bergh, 

2011). Det finns etiska dilemman som anestesisjuksköterskan kan hamna i beträffande 

information kring anestesi för barn. I en intervjustudie (Runeson, Proczkowska-Björklund, & 

Idvall, 2010) gjord i Sverige där anestesisjuksköterskor deltagit, beskrivs möten med barn 

som fått bristande information. För anestesisjuksköterskor kan det bli ett etiskt problem om de 

ska söva barnet direkt eller först ge mer information. I ett beskrivet fall sov redan barnet när 

induktionen skulle börja, och sjuksköterskan valde att söva utan att väcka barnet först. I ett 

annat fall berättar en sjuksköterska om ett glatt barn som lekte och stojade utan att ha en aning 

om vad som skulle hända. I detta fall använde anestesisjuksköterskan leken som en del av 

anestesiinduktionen och informerade alltså inte barnet ytterligare. Dessa sjuksköterskor i 

studien beskriver ändå att de var nöjda med sina val och att föräldrar som var på plats i 

operationsrummet var nöjda när de senare diskuterade anestesin. Sjuksköterskorna beskriver 

ändå fallen som ”etiska dilemman” där de frångått en rutin, och kände sig besvärade där och 

då (Runeson et al., 2010). 

 

Barns smärta är ofta underbehandlad, och ju yngre barnen är desto mindre smärtstillande får 

de (Mosiman, 2013). I en studie svarade endast en tredjedel av de tillfrågade 

intensivvårdsutbildade sjuksköterskorna att de har fått vidareutbildning i smärtbehandling för 

barn. Hela 50 % av sjuksköterskorna ansåg att små barn känner och uppfattar smärta i lägre 

grad än vuxna (Mathew, Mathew, & Singhi, 2011). 

 

I en studie i Kalifornien har man undersökt hur barn förhåller sig till smärta och utveckling av 

oro efter tonsillektomi. De vanligaste orden för att beskriva känslan efter tonsillektomin för 

barnen var: ”öm”, ”svullen”, ”obekväm”, ”irriterande”, kommer och går”, ”ont”, 

”fruktansvärt”, ”yr”, ”värkande”, och ”tryck”. Ett barn kände sig trött eftersom hon/han var 
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rädd för att sova. Någon önskade att ”det aldrig skett”, och ”ångrar att jag gjorde operationen” 

(Crandall, Lammers, Senders, & Braun, 2009). 

 

 Att söva och operera innebär alltid en risk, och barn är extra känsliga för anestesi. Att barnen 

dessutom åker hem samma dag kräver att anestesipersonal tillsammans med hela 

operationsteamet är väl medvetna om barnens framförvarande risker vad gäller smärta, 

illamående och minskat nutritionsintag, samt föräldrarnas upplevelser och osäkerhet i hur och 

på bästa sätt ta hand om barnen i hemmet. Information om smärta och preoperativa 

förberedelser har bevisligen betydelse för utgången (Wennström et al., 2011). Enligt Mathew 

et al. (2011) finns det behov av att förbättra omhändertagandet på operationsavdelningen både 

pre- och postoperativt för att tillgodose föräldrars och barns önskemål (Mathew et al., 2011). 

Då anestesisjuksköterskan vårdar och informerar barn och föräldrar vill jag få ökad 

kunskaperna inom detta område och belysa de förbättringsområden som finns för att kunna ge 

så god vård som möjligt till mina kommande patienter. 

SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera förbättringsområden för barn som genomgår 

tonsillektomi via dagkirurgi för att förbättra omvårdaden och kunskaperna inom området. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur kan preoperativa förberedelser förbättras? 

 Hur påverkar valet av anestesi och intraoperativa läkemedel barnets postoperativa smärta, 

illamående och återhämtning? 

 Hur kan illamående minskas? 

 Hur kan smärtlindring i hemmet förbättras? 

 Hur kan oro minskas? 

 

  



10 

 

METOD 
 

För att kunna svara på syftet med studien har en litteraturöversikt med kvalitativ ansats valts. 

Valet av design har baserats på att det redan finns mycket publicerat inom området och att 

delar av denna kunskap samlas i denna litteraturstudie med fokus på att identifiera 

förbättringsområden för barn som genomgår tonsillektomi via dagkirurgi. 

Analysmetod 
 

Analysmetoden har gjorts genom en litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2003, 

ss. 27, 29-30), vilket innebär att litteraturöversikten bygger på de ovannämnda 

frågeställningarna. Frågeställningarna besvaras genom att kritiskt granska och identifiera 

relevant litteratur inom det valda ämnesområdet som bygger på syftet. En systematisk 

litteraturstudie syftar till att åstadkomma en sammanfattning av tidigare forskning, samt finna 

nya grunder för att fortsätta med inarbetade rutiner eller skapa ett underlag för 

förändringsarbete i klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2003, ss. 27, 29-30). 

Litteratursökning 
 

Vetenskapliga artiklar söktes i PubMed och Cinahl, se bilaga 1. Sökorden var: tonsillectomy 

children "ambulatory surgical procedures". Limits: Engelska, preschool + child samt artiklar 

från de senaste 10 åren. Sökning i PubMed resulterade i 63 artiklar och i Cinahl 0 st. När 

sökningen i Cinahl byttes ut till: tonsillectomy, children och ”day surgery” samt ovanstående 

limits resulterade detta i tre artiklar, varav en valdes ut till resultatet, se tabell 1. Samtliga 

artiklars abstrakt lästes sedan och de som inte överensstämde med syftet eller 

frågeställningarna sållades bort. Det slutgiltiga antalet blev 22 artiklar som valdes ut till 

resultatet, varav fyra sållades bort då de inte hade tillräckligt hög kvalité efter att de hade 

granskats med granskningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003).  

Tabell 1 

Datum Databas Sökord Limits Antalet 

träffar 

Valda till 

resultatet 

20130129 PubMed Tonsillectomy 

Children 

“ambulatory 

surgical 

procedures” 

Engelska, preschool + 

child, artiklar från de 

senaste 10 åren 

63 17 

20130320 Cinahl Tonsillekctomy 

Children 

“day surgery” 

Engelska, preschool + 

child, artiklar från de 

senaste 10 åren 

3 1 
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Artiklar som inkluderats i resultatet har berört barn som genomgår tonsillektomi via 

dagkirurgi samt artiklar där barn, föräldrar och vårdpersonal skattar smärta/ illamående/oro 

postoperativt. Jag har exkluderat artiklar där operationsmetoder och blödningsbenägenhet är i 

fokus samt artiklar som fokuserat på barns sömnapnésyndrom pre- och postoperativt. 

Exklusionskriterierna bestämdes efter några första sökningar i området kring tonsillektomi 

eftersom flera artiklar handlade om blödning och operationsteknik. Av de 63 artiklarna 

handlar merparten om förekomst av blödning samt operationsteknik. För att fokusera på 

anestesisjuksköterskans uppgifter exkluderades dessa ovannämnda liksom artiklar som 

fokuserade på barns sömnapnésyndrom.  

 

Urval och värdering  

Artiklarna som ansetts som givande för resultatet har granskats utifrån en granskningsmall 

utvecklad av Carlsson och Eiman (2003) där de givits en rättvis och entydig bedömning vad 

gäller syfte, metod, resultat och diskussion. Artiklarnas styrkor gällande etiska aspekter, 

bortfall och egenkritik av källor har vägts in. Se bilaga 1. 

 

Etiska överväganden  

Artiklarna har granskats med hjälp av en granskningsmall enligt Carlsson & Eiman, (2003) 

där etiska överväganden har vägts in när betyget satts på artikelns kvalité. I samband med att 

artiklarna lästes, utfördes en noggrann tolkning och översättning, där både föräldrar och 

medverkande barn i studien respekterades. Jag har utefter bästa förmåga redovisat resultatet 

utan att framhäva egna åsikter eller förändra studiens syfte.  
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RESULTAT 

 

Resultatet lyfter fram tre huvudsymptom: smärta, illamående och oro före och efter 

operationen. Resultaten rörande smärta delas in i två subkategorier; behandling på sjukhuset 

samt behandling i hemmet. Delen med illamående berör förekomst och behandling av 

illamående samt den funna kopplingen mellan blödning och illamående. Sista delen tar upp 

barns och föräldrars oro före och efter ingreppet samt deras upplevelser kring detta. 

 

Resultatet är baserat på 18 artiklar, 16 med prospektiv design och två med deskriptiv design. 

De flesta studierna är interventionsstudier (11/18). Studierna som här är presenterade har 

utförts i fyra olika världsdelar och exempel på länder som ingår är; Finland, Sverige, Norge, 

England, USA, Canada, Saudi-Arabien, Israel och Egypten. De inkluderade barnen är mellan 

2-16 år som samtliga genomgått tonsillektomi i ett dagkirurgiskt koncept. Totalt innefattar 

studierna nästan 3000 operationer där olika symptom och aspekter kring handläggning och 

utfall studerats. 

 

SMÄRTA 

Behandling av smärta på sjukhuset 

 

Studierna som berör smärta på sjukhuset är åtta till antalet. Samtliga studier menar att det 

finns möjligheter att förbättra smärtlindringen på sjukhuset för barnen (Keidan, Zaslansky, 

Eviatar, Segal, & Sarfaty, 2004; Ewah, Robb, & Raw, 2006; Kanerva, Tarkkila, & Pitkaranta, 

2003; Alhashemi & Daghistani, 2006; Bajaj, Atkinson, Sagoo, Bhatti, & Newbegin, 2012; 

Mohamed, Ibraheem, & Abdelraheem, 2009; Huth, Broome, & Good, 2004; Klemetti, o.a., 

2009). Tre artiklar har bedömts som grad I, d.v.s. god kvalitetet (Keidan, Zaslansky, Eviatar, 

Segal, & Sarfaty, 2004; Huth, Broome, & Good, 2004; Klemetti, o.a., 2009). Resten är 

bedömda som grad II, det vill säga medelgod kvalitet. Smärtlindringsmetoderna visar sig ha 

effekt på olika sätt. Opioider visar sig vara bättre än Paracetamol (Alhashemi & Daghistani, 

2006), men när man jämfört Toradol (NSAID-Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug) och 

Fentanyl var de lika bra som smärtlindring (Keidan et al., 2004). Om man däremot minskar 

användningen av opioider under anestesin minskar också barnens näringsintag i hemmet 

(Bajaj et al., 2012). NSAID har däremot vissa negativa effekter som till exempel agitation på 
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uppvakningsavdelningen (Keidan et al., 2004). Precis som NSAID behandlar också 

glukokortikoider svullnad och genom att komplettera ett inflammationsdämpande läkemedel 

med en glossopharyngeal blockad minskar barnens smärta postoperativt (Mohamed et al., 

2009). 

 

Keidan et al. (2004) har jämfört Toradol, som är ett NSAID-preparat med Fentanyl och fann 

då att de var likvärdiga som smärtstillande behandling till tonsillektomerade barn (Keidan et 

al., 2004). Detta NSAID-preparat uppvisade vissa oönskade effekter enligt en annan studie. 

Barn som fick intraoperativ smärtlindring med Toradol (NSAID) 1 mg/kg var mer agiterade 

på uppvakningsavdelningen, jämfört med barn som fick Fentanyl i dosen 2 mikrogram/kg 

(Keidan et al., 2004). 

 

Ewah et al. (2006) presenterade en studie där de gav barnen både NSAID, Paracetamol och 

Kodein postoperativt på sjukhuset inför hemgång. De använde Wongs ansiktsskala när de 

utvärderade smärtan hos 100 tonsillektomerade barn. Som postoperativ smärtlindring på 

sjukhuset fick barnen Kodein 1 mg/kg intramuskulärt tillsammans med Paracetamol och 

NSAID per os. Också som smärtstillande hemma fick barnen Ibuprofen (NSAID), 

Paracetamol och Kodein som tablett eller suppositor. Nästan inga barn hade smärta direkt 

efter operationen, och de flesta barnen uppvisade inte högre smärtnivå än 2 på den 5-gradiga 

skalan (Ewah et al., 2006). Kanerva at al. (2003) blandade in ytterligare ett läkemedel genom 

att ge Oxycodone, en stark opioid, på uppvakningsavdelningen. Barnen fick även NSAID 

intravenöst innan de gick hem. Här följde man upp 100 barn i åldrarna mellan 3 och 16 år 

som under operationen fick Tramadol (opioid) och Diklofenak (NSAID) intravenöst. Det 

finns inget i studien som beskriver hur ont barnen har på uppvakningsavdelningen, men 71 % 

av barnen sov bra den första postoperativa natten (Kanerva et al., 2003). 

 

Opioider har visat sig vara mer effektiva som smärtlindring än Paracetamol enligt en studie 

från Saudi-Arabien (Alhashemi & Daghistani, 2006). För postoperativ smärtlindring vid 

tonsillektomi på barn har intravenös Paracetamol jämförts med Petidin intramuskulärt. I 

studien (Alhashemi & Daghistani, 2006) inkluderades 80 barn mellan 3 och 16 år som 

genomgick dagkirurgisk operation. Alla fick Midazolam per oralt 30 minuter innan 
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operationsstart. Barnen delades in i två grupper, där den ena gruppen fick Paracetamol 15 

mg/kg intravenöst medan den andra gruppen fick Petidin 1 mg/kg intramuskulärt innan 

induktion. Anestesiinduktionen bestod av Fentanyl, Propofol och Sevoflurane eller enbart 

Sevoflurane. Anestesin underhölls med Sevoflurane och lustgas med ett färskgasflöde på 1 

L/minut. När patienterna anlände till uppvakningsavdelningen fick sjuksköterskorna, utifrån 

behov ge Morfin om de hade smärta ≥5 på Objective Pain Scale (OPS). Skalan är en objektiv 

smärtskala mellan 1-10 där 1 är nöjd och 10 missnöjd. Man sammanställde poäng för 

blodtryck, hur ledset barnet var, hur det rörde sig, om det var agiterat och hur deras hållning 

var. Studien var dubbel-blind vilket innebar att sjuksköterskorna som skattade smärtan inte 

visste vilka barn som hade fått vilket preparat. Det visade sig att barnen som fått Petidin hade 

mindre ont än de som fått Paracetamol. Av de som fick Paracetamol krävde 17,5 % ytterligare 

smärtstillande på uppvakningsavdelningen jämfört med ingen i gruppen som hade fått Petidin. 

Barnen som hade fått Petidin som smärtlindring återhämtade sig snabbare gällande andning, 

cirkulation, aktivitet samt medvetandegrad på uppvakningsavdelningen än de barn som fick 

Paracetamol (Alhashemi & Daghistani, 2006). En annan studie visade att om man minskade 

på användandet av Morfin under anestesin blev barnen mindre illamående i hemmet, men 

detta minskade också barnens näringsintag i hemmet postoperativt (Bajaj et al., 2012). 

 

Förutom de vanligaste smärtläkemedel som nämnts ovan (Paracetamol, NSAID och opioider) 

har man i Egypten (Mohamed et al., 2009) studerat tre andra olika smärtbehandlingar. Studien 

omfattade 150 barn, 50 barn i vardera gruppen, som genomgått tonsillektomi. Barnen var 

mellan 2-12 år. Grupp D fick Dexametasone (Glukokortikoid) 0,15 mg/kg 15 minuter innan 

anestesiinduktion. Grupp G fick bilateral Glossopharyngeal nervblockad i slutet av 

operationen med 3 ml Bubivaccain 0,5 %. Den tredje och sista gruppen, grupp B, fick båda 

behandlingarna. En och samma person bedömde barnen postoperativt med hjälp av VAS-

skalan gällande smärta när de svalde och när de vilade. Denna person visste inte vilket barn 

som tillhörde grupp D, G eller B. Tiden patienterna sov från det att de extuberades till att de 

svarade på tilltal och öppnade ögonen kartlades också. Det visade sig att grupp B, som fått 

båda behandlingarna, också hade längst anestesitid. Dessa barn hade lägre smärtnivå vid 8 

samt 12 timmar efter operationen, återhämtade sig snabbare och det tog längre tid innan de 

efterfrågade mer smärtstillande, jämfört med grupp D och G. De kunde också lämna sjukhuset 

tidigare och hade en svagare reflex för kräkning när man testade den postoperativt innan de 

vaknat helt (Mohamed et al., 2009). 
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Ytterligare sätt att behandla smärta presenteras av Huth et al. (2004) där man i USA har utfört 

en studie kring betydelse av avslappning. Interventionsgruppen fick ett videoband och ett 

ljudband 2-22 dagar före operationen. Barnen skulle ha lyssnat på banden minst 3 gånger 

innan operationen, men fick lyssna fler gånger om de ville. Banden bestod av 

avslappningsövningar där de skulle föreställa sig att de befann sig på sin favoritplats. Den 

andra gruppen fick rita med en speciell scrap-teknik, men fick ingen annan 

avslappningsövning. Resultatet visade att barnen som fått lyssna på avslappningsbandet hade 

28,3 % mindre smärta och var mindre oroliga på sjukhuset. Man fann också att de barn som 

uppvisade höga värden för oro, också hade mer ont (Huth et al., 2004). Enligt Klemettis 

studie fann man att barn som fastade länge innan operationen uppvisade högre smärtnivå på 

uppvakningsavdelningen än de som fastade kort tid, det vill säga drack aktivt fram till två 

timmar innan operationsstart (Klemetti, o.a., 2009).  

 

Behandling av smärta i hemmet 

 

Det finns många artiklar som behandlar smärta i hemmet. Jag har funnit nio artiklar. Fem 

artiklar har fått högsta gradering vid bedömning – grad I (Klemetti, o.a., 2009; Bean-Lijewski, 

Kruitbosch, Hutchinson, & Browne, 2007; Klemetti & Suominen, 2008; Huth et al., 2004; 

Thao, Drolet, Parayno, Rosmus, & Castiglione, 2007), resterande har bedömts som grad II. 

Resultatet visar på att barnen har mest ont under den första natten eller den första 

postoperativa dagen (Kanerva et al., 2003; Ewah et al., 2006). Smärtan är som värst när de 

sväljer och detta försvårar intag av smärtstillande läkemedel (Klemetti & Suominen, 2008). 

En studie visade på att den mängd vätska barnen fick i sig preoperativt hade betydelse för 

smärtnivån i hemmet (Klemetti, o.a., 2009). Däremot fanns det inte möjlighet att minska 

smärta i hemmet med hjälp av avslappning på operationsavdelningen (Huth et al., 2004). De 

läkemedel som används i hemmet är NSAID, Paracetamol och Kodein (Bean-Lijewski et al., 

2007). Några artiklar belyser hur föräldrar underbehandlar barnens smärta i hemmet, och att 

detta kan bero på okunskap (Bean-Lijewski et al., 2007; Fortier, MacLaren, Martin, Perret-

Karimi, & Kain, 2009; Thao et al., 2007). 

 

I Kanerva et al.’s studie (2003) ringdes föräldrarna upp i hemmet dagen efter tonsillektomin. 

Det framkom då att 38 % av barnen vaknade av smärta under den första postoperativa natten 

men kunde somna om och fortsätta sova resten av natten efter att de fått smärtstillande i form 
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av NSAID och Paracetamol. Dagen efter operationen lekte 62 % normalt. Dessa barn hade 

fått NSAID intravenöst precis innan hemgång (Kanerva et al., 2003). Enligt Ewah et al. 

uppmättes den högsta smärtnivån den första postoperativa dagen i hemmet (Ewah et al., 

2006). Huth et al. (2004) beskriver att de barn som fick lyssna på avslappningsband inte var 

lugnare än de andra barnen i hemmet. De hade inte heller mindre ont eller var mindre oroliga 

(Huth et al., 2004). 

 

En finsk studie har använt sig av VAS-skalan för att värdera smärta efter olika fastetider 

preoperativt. Föräldrarna fick välja en siffra och barnet fick välja en bild som motsvarade den 

siffra som bäst överensstämde med barnets smärtnivå. Det visade sig att de barn i 

kontrollgruppen, som fastat längre, uppvisade högre smärtnivå på uppvakningsavdelningen. 

Högst smärtskattning hade barnen 8 timmar efter operationen. Det gick åt cirka en och en halv 

gång så mycket smärtlindring till barnen i kontrollgruppen (lång fastetid) jämfört med till 

barnen i interventionsgruppen. De högsta VAS-sifforna som uppmättes var 6, men efter 

smärtlindrande behandling kunde nivån minskas till 3. Barnen i kontrollgruppen var också 

mer nervösa, arga och gråtmilda. Anledningen till den lägre smärtnivån hos barnen i 

interventionsgruppen som drack mer under den preoperativa morgonen, ansågs bero på att de 

inte var lika torra i halsen och att detta i sig minskade smärtan (Klemetti, o.a., 2009).  

 

Bean-Lijewski et al. (2007) har jämfört NSAID mot Kodein-Paracetamol för att behandla 

smärta hos barn efter tonsillektomi. De fann signifikans för att den aktiva smärtan, det vill 

säga när barnen svalde eller pratade, minskade mer då de fått NSAID jämfört med Kodein-

Paracetamol (Bean-Lijewski et al., 2007). När barnen var hemma visade Klemetti & 

Suominen (2008) att många hade problem med smärta i halsen när de svalde, vilket medförde 

ytterligare komplikation när de skulle ta den smärtstillande medicinen som var i tablettform. 

Även om tabletterna gick att dela på så hade barnen svårt att få i sig dem. Vissa barn fick 

medicin i mixtur-form, men barnen tyckte den smakade så illa att det ändå var ett problem att 

få barnen att ta denna medicin (Klemetti & Suominen, 2008).  

 

I England fick föräldrar och deras barn 4-12 år, delas in i två grupper där föräldrarna i ena 

gruppen fick skatta barnens smärta efter tonsillektomin med Wong-Baker Faces Pain Skale – 

en skala med sex ansikten som utrycker olika grader av smärta. Den andra gruppen fick skatta 

smärtan enligt egen värdering. Det visade sig att gruppen som fått skatta barnens smärta 
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hemma med skalan, inte gav mer smärtstillande till barnen än de som bara hade sin egen 

känsla att gå på (Unsworth, Franck, & Choonara, 2007). När Fortier et al. (2009) undersökte 

hur mycket smärta tonsillektomerade barn mellan 2-12 år hade i hemmet och hur mycket 

smärtstillande de fick, visade det sig att föräldrarna skattade sina barns smärta högt men att de 

ändå gav barnen låga doser smärtstillande. 86 % av föräldrarna ansåg att barnen hade höga 

smärtvärden den första postoperativa dagen, men 24 % av barnen fick ingen eller endast en 

dos av det smärtstillande läkemedlet som skickats med från operationsavdelningen (Fortier et 

al., 2009). 13 % av föräldrarna i en studie ansåg att de inte hade fått tillräcklig information 

kring barnens smärtbehandling, fast de hade fått både skriftlig och muntlig upplysning innan 

operationsdagen (Thao et al., 2007). I Kanervas studie (2003) tyckte däremot samtliga 

föräldrar att de hade fått tillräckligt med information om smärtstillande, illamående och om 

operationen för att kunna ta hand om barnen i hemmet. 

ILLAMÅENDE 

  

Resultatet med illamående innefattar nio artiklar där Klemettis båda artiklar (Klemetti & 

Suominen, 2008; Klemetti, o.a., 2009) samt Gravningsbråten (2009) är de med högst kvalitet, 

grad I. Resten har fått grad II som bedömning. Artiklarna skiljer sig åt när barnen är mest 

illamående, men ingen studie visar på att något barn mår illa efter den första postoperativa 

dagen. Läkemedelsbehandling mot illamående ter sig effektiv, men kan också visa sig 

ineffektiv om man ger opioider postoperativt (Kanerva et al., 2003). Däremot finns det en 

studie som visar på att det inte är någon skillnad gällande frekvens av illamående mellan att 

ge en opioid intraoperativt eller ett NSAID-preparat (Keidan et al., 2004). Det som kan vara 

viktigt att beakta i den här studien är att samtliga barn får en Glukokortikoid preoperativt. En 

annan studie tar upp alternativa sätt att behandla illamående på, med framgång (Liodden, et 

al., 2010). Två studier ser ett samband mellan blod i magen och illamående (Gravningsbråten, 

Nicklasson, & Raeder, 2009; Klemetti, o.a., 2009). 

Förekomst av illamående 

 

Klemetti & Suominen (2008) visade att många barn hade problem med illamående, vissa 

kräktes på uppvakningsavdelningen och/eller i bilen på väg hem (Klemetti & Suominen, 

2008). Ewah et al. (2006) menade att illamåendet är värst den första postoperativa dagen 

medan Klemetti et al. (2009) fann att högsta topparna av illamående uppmättes fyra timmer 
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efter avslutad operation. Klemetti et al. (2009) menade också att den vanligaste tiden för 

kräkning var under det första postoperativa dygnet, men att få barn mådde illa på 

uppvakningsavdelningen. Enligt Gravningsbråten et al. (2009) kräktes 25 % av barnen i 

hemmet.  

 

Behandling av illamående 

 

I en engelsk studie (Ewah et al., 2006) blev barnen behandlade enligt Epson-protokoll vilket 

innebar att de fick Ondansetron 0,1 mg/kg för att minska illamåendet postoperativt. Anestesin 

inleddes med Propofol och underhölls med Sevoflurane. Som smärtlindring gavs barnen 

Paracetamol, Kodein och NSAID. Detta gav som resultat att få barn kräktes men 10 % kände 

sig illamående (Ewah et al., 2006). I Kanerva et al.’s studie kräktes hela 61 % av barnen det 

första postoperativa dygnet fast de hade fått Metokloporamid (Primperan) för att minska 

illamåendet postoperativt och som smärtlindring Paracetamol, Kodein, NSAID och opioider. 

Av dessa barn (totalt 100 patienter) kunde 10 % inte åka hem samma dag på grund av 

illamående eller kräkning. De barn som kunde åka hem samma dag, låg i snitt 8 timmar på 

uppvakningsavdelningen (Kanerva et al., 2003). Mohamed et al. (2009) visade att om man ger 

barnen både Glosspharyngeal nervblockad och Glukokortikoider fick de en svagare kräkreflex 

än de som bara fått ett av alternativen (Mohamed et al., 2009). I en norsk studie har man 

jämfört två grupper av patienter. Kontrollgruppen fick läkemedelsbehandling mot illamående 

i form av Glukokortikoider. Interventionsgruppen fick förutom samma läkemedelsbehandling 

akupunktur intraoperativt samt akupressur i form av åksjukeband på vristerna 24 timmar 

postoperativ. Det var tydlig signifikans att barnen i interventionsgruppen var mindre 

illamående, och detta gällde framför allt yngre barn samt flickor (Liodden, et al., 2010). 

 

I studien från Saudi-Arabien där man jämförde intravenöst Paracetamol med intramuskulärt 

Petidin (opioid) som smärtlindring postoperativt hos tonsillektomerade barn, fann man 

däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde illamående och kräkning. Här 

uppvisade 7,5 % av de opererade barnen i båda grupperna illamående eller kräkning på 

uppvakningsavdelningen (Alhashemi & Daghistani, 2006). I Tel-Aviv, Israel, har man gett 

barn intraoperativ smärtlindring med Toradol (NSAID) 1 mg/kg och jämfört dessa med barn 

som fått Fentanyl 2 mikrogram/kg. Samtliga barn fick dock en Glukokortikoid preoperativt. 

Man ville se hur skillnaden mellan grupperna såg ut angående illamående och kräkning - då 
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Toradol är en icke-opioid medan Fentanyl är en stark opioid. Man fann dock ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna, då båda grupperna uppvisade ganska låg förekomst av illamående 

(Keidan et al., 2004).  

Blödning och illamående 

 

I Norge fick 200 patienter med sig en frågelista hem, där 122 av dessa svarade. Dessa barn 

hade haft fria luftvägar under anestesin med hjälp av larynxmask. Enkäten visade att var 

femte av de 25 % av patienterna som var illamående i hemmet hade kräkts upp blod. 

Gravningsbråten et al. menade här att illamående orsakat av blod i magen inte kan förebyggas 

med ”PostOperative Nausea and Vometing” - behandling (PONV). De föreslår istället att man 

bör avvakta väckning tills blodet koagulerat i operationssåret och att det kan hjälpa att 

sondera upp blodet i magen innan väckning (Gravningsbråten et al., 2009). Blod i magen har i 

andra studier varit bidragande orsak till att illamående ökat. Klemetti et al. (2009) fann att de 

yngre barnen mådde mer illa än de äldre de första timmarna efter operationen. Hälften av alla 

barnen kräktes, och ofta med blodtillblandat innehåll. I denna studie intuberades samtliga 

barn. Efter att de hade kräkts upp blodet minskade också illamåendet vilket Klemetti et al. 

tolkade som att blod i magen efter operationen är en huvudsaklig orsak till illamående 

(Klemetti, o.a., 2009).  

 

ORO INNAN OCH EFTER OPERATIONEN 

Barns och föräldrars upplevelser innan operationen 

 

Avsnittet med föräldrars och barns upplevelser innan operationen innefattar tre artiklar 

(Klemetti & Suominen, 2008; Klemetti, o.a., 2010A; Klemetti, o.a., 2010C). Samtliga har fått 

högsta betyg vid granskning, grad I. Sammanfattningsvis hade de små barnen svårare att 

förstå den preoperativa fastan och kom lätt i konflikt med sina föräldrar, jämfört med de äldre 

barn som efterfrågade information och därför också förstod varför de skulle fasta (Klemetti & 

Suominen, 2008). Även föräldrar som fått både muntlig och skriftlig information visade sig 

vara lugnare än de som enbart fått skriftlig information om fasta (Klemetti, o.a., 2010C). 

 

Klemetti et al. (2010A) visar på att barn fastar onödigt länge och att föräldrar är omedvetna 

om att barnen får dricka fram till två timmar innan operationen. I Åbo (Klemetti & Suominen, 



20 

 

2008) har man intervjuat föräldrar till tonsillektomerade barn angående fastan före och efter 

operationen. Frågorna var fokuserade på hur både barnet och föräldrarna upplevde fastan. 

Alla barnen visade sig vara törstiga på operationsdagens morgon efter att ha fastat minst 4 

timmar från föda samt 2 timmar från vätska. Många barn hade svårt att förstå varför de skulle 

fasta, och föräldrarna beskrev det så här: 

” . . . he wondered if I’m stupid because I didn’t understand that when one is hungry, one 

needs to get food . . .“ (Klemetti & Suominen, 2008). 

Äldre barn ville ha mer information om situationen, och blev därför lugnare efter att 

informationen gavs. De yngre barnen hade svårare att förstå varför morgonens rutiner hade 

blivit förändrade, och vissa kom i konflikt med föräldrarna när de inte kunde förstå varför de 

inte fick äta. Detta gjorde situationen komplicerad för föräldrarna: 

“. . . you try to assure him that it’s in his best interests, and he just cries . . . you wonder if 

you are doing the right thing . . .” (Klemetti & Suominen, 2008). 

Några familjer åt frukost själva innan de väckte barnet, vilket gjorde situationen lättare. De 

yngre barnen lugnade oftast ner sig under bilfärden till sjukhuset och väl där fick de titta på 

tecknade filmer i väntan på operationen. Något som fick de att glömma både hungern och 

törsten. På sjukhuset fick föräldrarna ytterligare information om att barnet fick äta och dricka 

när de själva ville efter operationen. De fick dock inte äta varm mat. De hade tidigare fått med 

sig en bok hem om de preoperativa förberedelserna och om operationen, vilken de hade gått 

igenom med barnet i hemmet på det sätt som var relevant för barnets ålder (Klemetti & 

Suominen, 2008). 

Klemetti et al. (2010C) har publicerat en artikel om föräldrars uppfattning av att få fakta kring 

barnets preoperativa fasta. Det visade sig att de föräldrar som fått information först skriftligt 

och sedan muntligt genom ett möte på sjukhuset kring varför fastan görs och vad som annars 

kan hända, var lugnare än de föräldrar som endast fått skriftlig information (Klemetti, o.a., 

2010C). 
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Barns och föräldrars upplevelser efter operationen 

 

I avsnittet om föräldrars upplevelser efter operationen behandlas fyra artiklar. Tre artiklar får 

högsta kvalitet i granskningen, grad I – (Thao et al., 2007; Klemetti & Suominen, 2008; 

Klemetti, o.a., 2010B) medan den sista får grad II – (Kanerva et al., 2003). Avsnittet berör 

främst föräldrars oro och okunskap om att ta hand om barnen i hemmet. Många ansåg ändå att 

de tyckte att den första tiden i hemmet var bra (Klemetti & Suominen, 2008; Kanerva et al., 

2003). Många tyckte att det kändes bra att de blev uppringda i hemmet av sjukvårdpersonal 

(Klemetti & Suominen, 2008), men få tog själva kontakt med sjukvården trots att de hade 

problem (Thao et al., 2007).  

När föräldrar ringdes upp den första och andra postoperativa dagen var många oroliga över 

såren som barnen hade i halsen. Föräldrarna tyckte också att barnen åt för lite. Andelen barn 

som hade svårt att få i sig näring under denna period var 64 av 90 barn (Thao et al., 2007). 

Barns hunger och törst postoperativt kan minskas om man ger dem mycket vätska 

preoperativt (Klemetti, o.a., 2010B). I en studie visade det sig att 82 % av barnen kunde äta 

hemma samma dag operationen ägde rum, och att samtliga barn åt nästföljande morgon 

(Kanerva et al., 2003).  

Många föräldrar var oroliga för att ta hem sina barn så snart efter operationen, och tyckte det 

kändes skönt att man alltid kunde återvända till sjukhuset om det skulle behövas. Den största 

oron föräldrarna verkade ha var att barnen skulle börja blöda i halsen till följd av kräkning då 

barnet åt för mycket. Många tyckte efteråt att upplevelsen hade stärkt deras föräldraroll, och 

att de hade känt sig väl förberedda för vad som komma skulle. De upplevde att samtalet från 

sjuksköterskorna den första dagen hemma var bra och kändes tryggt. Men med facit i hand 

tyckte de att det hade gått lättare än förväntat, vissa kändes sig chockade över den snabba 

återhämtningen: 

”. . . I mean, I was terrified . . . all those things had been said, how sick they are for several 

days and they can’t talk or eat and . . . then we have this shock that he’s hungry right away, 

he dressed himself and would have even walked away by himself, too . . .” (Klemetti & 

Suominen, 2008) 

Barnen i Klemettis studie där föräldrarna intervjuades, återhämtade sig så fort att vissa 

familjer hade svårt att förstår hur de skulle förhålla sig till barnets hunger och rastlöshet: 
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“. . . when he woke up he announced he was hungry and got an ice cream . . . then he said 

that ice cream doesn’t take hunger away and he got a yoghurt . . . after that he said that he’ll 

go home to eat . . . that’s where our fights started . . .” (Klemetti & Suominen, 2008). 

I Finland har man tittat på föräldrarnas upplevelser av att komma hem samma dag och att ta 

hand om barnen i hemmet efter tonsillektomi. När föräldrarna ringdes upp det första 

postoperativa dygnet tyckte ingen av föräldrarna att det hade varit bättre att stanna på 

sjukhuset. På frågan om hur de tyckte att det postoperativa dygnet i hemmet hade varit på en 

skala mellan 0-10 där 0 är lätt och 10 är värsta tänkbara, svarade medelföräldern 2,3. När de 

frågade några månader senare hade fyra föräldrar ändrat sig, och tyckte att det hade varit 

bättre att ha kvar barnet en natt på sjukhus. Några barn fick problem med blödningar senare 

än det första postoperativa dygnet. Det kan vara detta som fått föräldrarna att ändra sig. 

Föräldrarna hade inte fått någon särskild åtgärd vad gäller preoperativ information (Kanerva 

et al., 2003). 

Thao et al. (2007) visar att majoriteten av föräldrar till de barn som hade problem i hemmet 

inte tog kontakt med någon sjukhuspersonal för rådgivning. Få var förvånade över den vård 

barnet behövde innan det kunde återgå till skola/förskola. Av de tillfrågade föräldrarna tyckte 

94 % att det kändes bra med ett uppföljningssamtal från sjukhuset den första postoperativa 

dagen. Hela 76 % av dessa kände att det viktigaste stödet med samtalet var rent 

känslomässigt. 68 % tyckte det kändes nödvändigt med ett andra samtal dag 9-11. De 

uttryckte det emotionella stödet med ord som: 

 “Shows you care about our child”, “It eased my mind to know you would call” (Thao et al., 

2007). 
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DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att identifiera förbättringsområden när barn genomgår tonsillektomi 

med dagkirurgi. Resultatet visar på att litteraturen som granskats har störst fokus på 

smärtlindring. Det visar sig också att det barn upplever i samband med tonsillektomi-

operationen påverkas av många olika faktorer där smärta bara är ett av symtomen. Jag har 

lokaliserat tre förbättringsområden – smärta, illamående och oro. Dessa tre kommer nu att 

belysas i en diskussion som följs av en metoddiskussion och som avslutas med en slutsats av 

studien. 

 

Resultatet visar på flertalet olika metoder att behandla smärta, med varierande resultat. Det är 

sjuksköterskan på uppvakningsavdelningen som behöver tydliga rutiner och ordination av 

olika läkemedel som kan ges med en så kallad generell delegering. Detta är extra viktigt vid 

dagkirurgi, att valet av smärtstillande behandling blir korrekt för att barnet ska få så optimal 

smärtlindring som möjligt och därmed kunna åka hem igen. NSAID har i flera studier i mitt 

resultat visats ha god effekt på smärta, men också ha en del negativa effekter. Kedian et al. 

(2004) visar att NSAID kan leda till agiterade barn på uppvakningsavdelningen. Det är 

allmänt vedertaget att NSAID ökar blödningsbenägenhet, men detta arbete har inte funnit 

signifikans för ökade risker i samband med tonsilloperationer. En ny meta-analytisk studie 

som publicerats i februari 2013 stödjer mitt resultat. Här har författarna gått igenom 36 

randomiserade studier och inte hittat något som styrker påståenden om att NSAID ökar risken 

för att barnen blöder efter operationen. Det som är viktigt att beakta är att studierna som 

granskats behandlar barn som får NSAID först postoperativt (Riggin, Sommer, Koren, & 

Ramakrishna, 2013). Antila et al. (2006) har däremot funnit att NSAID är effektivt mot 

smärta men när det gavs till barn intraoperativt under tonsillektomi ökade 

blödningsbenägenheten under själva operationen. Enligt dessa fakta verkar det som att alla 

läkemedel har en bra och en dålig sida, och att en kombination av Paracetamol, NSAID och 

en opioid verkar ha bäst effekt med färre biverkningar. Paracetamol bör ges före eller under 

operation, opioider under operation medan NSAID inte ges förrän i slutet eller efter 

operationen. Att minska på smärtstillande läkemedel under operationen för att minska 

biverkningar, verkar inte vara rimligt enligt mitt resultat, då Bajaj et al. (2012) i resultatet 

visade på att minskad opioidanvändning under anestesin minskade barns näringsintag i 

hemmet. Detta tyder på att det vi gör i operationsrummet har betydelse för barnens 

återhämtning flera dygn senare. 
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Ett annat effektivt sätt att lindra smärta verkar vara att blockera n. Glosspharyngeus i 

kombination av att ge en glukokortikoid. Glukokortikoiden som används i Mohameds et al.´s. 

(2009) studie från resultatet heter Dexamethasone. Det har gjorts fler studier där enbart 

Dexamethasone givits utan någon blockad. I dessa fall ges läkemedlet vid anestesiinduktionen 

som en singeldos. Det verkar framför allt som att glukokortikoiden inte har någon effekt på 

smärtan direkt efter operationen, utan minskar smärta 6-12 timmar efter operationen, den 

tiden då barnen är hemma (Hermans, De Pooter, De Groote, De Hert, & Van der Linden, 

2012; Hashmi, Ahmed, Aslam, & Mubeen, 2012; Buland, Zahoor, Asghar, Khan, & Zaid, 

2012). I resultatet beskrivs att barnen har problem att ta smärtstillande och svårt att äta då de 

har ont när de sväljer. Glukokortikoider förefaller vara ett mycket effektivt sätt att minska 

smärtan i hemmet och är således ett utmärkt läkemedel att använda vid dagkirurgi just för att 

det minskar svullnaden i halsen. Kombinationen av glukokortikoider med ökat vätskeintag 

preoperativt som visar sig minska smärtan i halsen vid sväljning (Klemetti, o.a., 2009) borde 

vara intressant att studera. 

 

Glukokortikoider som har god effekt på postoperativ smärta enligt resultatet visade sig i 

Liodden et al.’s studie (2010) också ha god effekt på postoperativt illamående när man 

kombinerade läkemedlet med akupunktur och akupressur. En enda studie är inte tillförlitligt 

för att säkerställa detta som en framgångssaga, men det ger en fingervisning om att det skulle 

behövas fler studier inom området och att icke farmakologiska behandlingar kan stärka 

läkemedlens effekt. Akupunktur och akupressur har i andra artiklar visat sig framgångsrika 

för behandling av postoperativt illamående (Ming, Kuo, Lin, & Lin, 2002) men i en meta-

analytisk studie från 2006 (Bolton, Myles, Nolan, & Sterne, 2006) visar sig akupunktur inte 

vara signifikant för att minska illamående hos tonsillektomerade barn. Däremot visade studien 

tydligt att Glukokortikoid är det mest effektiva läkemedlet som finns för att minska 

illamående och kräkning postoperativt hos tonsillektomerade barn. Glukokortikoider är alltså 

enligt mitt resultat ett mångfacetterat läkemedel med effekt både på smärta och illamående, 

men att akupressur och akupunktur inte visar sig ha samma signifikans för att minska 

illamående. I Sverige finns inte Dexamethasone som intravenöst läkemedel annat än som 

licenspreparat, istället används Bethamethasone som har likvärdig effekt (Dexamethasone, 

2013). 
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En studie som presenterats i resultatet visar på att minskad användning av opioider 

intraoperativt också minskar barnens födointag i hemmet postoperativt (Bajaj et al., 2012). 

Denna information blir extra intressant då man jämför den studien med en annan studie, som 

också finns med i resultatet, som visar på att ökad opioid användning på 

uppvakningsavdelningen också ökade barns illamående postoperativt (Kanerva et al., 2003). 

Detta tyder på det är viktigt att beakta tillfället då man använder opioider. Det är vida känt i 

anestesiologiska sammanhang att opioider ökar risken för illamående, men frågan är vad man 

kan göra åt det? Som standard i studierna ha de flesta fått PONV-behandling i form av 

Ondansetron och Primperan. I en review-studie (McKeage, Simpson, & Wagstaff, 2006) 

undersöker man behandling av illamående med hjälp av Dridol, ett neuroleptikum med starka 

sidoeffekter. Dridol visar sig i studien ha god effekt på just illamående orsakat av opioider, 

men att den orsakar förlängd anestesi och dåsighet. Något som kanske inte är så bra just vid 

dagkirurgi. Det verkar som att opioidrelaterat illamående på barn behandlas bäst genom att 

inte ge höga doser av starka opioider på uppvakningsavdelningen samt att behandla med en 

kombination av Paracetamol och NSAID tillsammans med en glukokortikoid som beskrivits 

tidigare. 

 

Illamåendet har visat sig vara ett symtom som förvärrar smärta genom att det försvårar intag 

av det ordinerade smärtstillande läkemedlet i hemmet. Mitt arbete lyfte fram två studier som 

visar att illamående ofta beror på blod i magen och att många kräks upp blod, vilket minskar 

illamåendet. Gravningsbråtens et al.’s studie (2009) där man använde larynxmask istället för 

intubation visade på färre blodiga kräkningar när man jämförde med Klemetti et al.’s studie 

(2009). Gravningsbråten (2009) föreslår sondning av blod innan väckning. Det är svårt att 

hitta studier som styrker det ovanstående påstående. Jag har bara hittat en artikel som visar på 

det motsatta. Jones et al. (2001) har visat att det inte går att förebygga illamående genom att 

sondera bort blod som rinner ner i magsäcken under operationen (Jones, Gomillion, Tabaee, 

& Glasgold, 2001). Detta kan tyda på att området behöver studeras vidare men tills vidare 

finner jag inga fakta som styrker att sondering av blod orsakar skada. Mitt resultat styrker 

påståendet om att barns illamående minskar när de kräks upp blodet. 

 

I resultatet framkommer det att både muntlig och skriftlig information gör föräldrar lugna och 

nöjda med vården. Mitt arbete stärks av flera andra studier (Murphy-Taylor, 1999; Andersson, 

Johansson, & Almerud Österberg, 2012). Informationen som föräldrar och barn fått i 

resultatet är endast muntligt och skriftligt. Mitt arbete visar att det finns behov av att 
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informera yngre barn på ett annat sätt. Det finns studier som visar på att barn som får 

information hemma via en visuell värld på datorn, är lugna och har förståelse för proceduren 

(Tourigny, Clendinneng, Chartrand, & Gaboury, 2011). Att barnen möter samma 

sjuksköterska under hela vårdtiden har också minskat barnens oro (Wennström et al., 2011). 

En svaghet i detta arbete är att ingen studie som presenterats i resultatet berör hur barn ska 

informeras, bara att det är ett problem. Detta visar att hur man ger informationen har stora 

förbättringsmöjligheter, och att det skulle behöva studeras mer inom området.  

 

Men för att minska barns oro och därmed också deras smärta, måste man också minska 

föräldrarnas oro (Moore, 2013). Det framkommer i resultatet att föräldrar som får preoperativ 

information om preoperativ fasta och postoperativ smärtlindring både muntligt och skriftligt 

känner sig lugnare. Många uppgav dock att de inte hade fått tillräcklig information om 

framför allt smärtlindring, och i Thao et al.’s studie (2007) hade föräldrarna till och med fått 

gå på ett informationsmöte en vecka innan operationen med videovisning samt fått möjlighet 

att ställa frågor. I Kanervas studie (2003), som presenterades i resultatet, var många föräldrar 

nöjda och dessa hade fått muntlig och skriftlig information preoperativt. Jag har hittat en 

studie (Vehvilöinen-Julkunen, Pietilä, Halonen, & Kankkunen, 2003) som har undersökt vad 

föräldrar saknar i informationsflödet från sjukvårdspersonalen. Föräldrarna kritiserade det 

medicinska språket i den skriftliga informationen och tyckte det var svårt att få kontakt med 

sjukvårdpersonalen på operationsdagen för att kunna ställa ytterligare frågor. Föräldrarna 

tyckte att personalen hade för mycket att göra och var därför avhållsamma från att ställa 

frågor på uppvakningsavdelningen trots att de inte kände sig nöjda med den givna 

informationen (Vehvilöinen-Julkunen et al., 2003). Mitt resultat tyder på att vissa föräldrar är 

nöjda och att andra är missnöjda, trots både muntlig och skriftlig information. Detta kan vara 

tecken på att sjukvårdens minskade resurser kan bidra till ökat lidande för barnen om 

sjukvårdspersonalen inte har tid att svara på föräldrarnas frågor. Att informera barn och 

föräldrar är en av sjuksköterskans huvuduppgifter. Det åligger oss i vår profession genom 

Socialstyrelsens rekommendationer (Socialstyrelsen, 2005). Väl informerade föräldrar främjar 

för en god postoperativ vård i hemmet. 
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Metoddiskussion  
 

Resultatet är baserat på både kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket innebär att 

förbättringsmöjligheterna inom dagkirurgi och tonsillektomi hos barn inte enbart är en fråga 

om doser och siffror – utan också om barns och föräldrars upplevelser. Sammanlagda antalet 

behandlade artiklar i resultatet är 18 stycken, se bilaga 1. De artiklar som tagits bort från den 

stora sökningen på 67 artiklar har inte överensstämt med studiens syfte och frågeställningar, 

eller hamnat inom ramen för de exklusionskriterier som presenterats tidigare. Några artiklar 

har också tagits bort efter kvalitetsgranskningen, då det inte kunde säkerställas att de var 

vetenskapliga och tillförlitliga.  

 

Exklusionskriterierna togs fram efter flera undersökningar på PubMed då jag upptäckte att det 

hänt mycket inom operationsteknik senaste åren. Artiklar med blödningsbenägenhet i fokus 

togs också bort, för att jag ansåg att det skulle göra studien för medicinsk och teknisk. Det 

fanns många artiklar som handlade om sömnapnésyndrom och den förbättring som 

tonsillektomi leder till för dessa barn. Jag exkluderade dessa för att det hade skapat en för stor 

studie. Att ta med operationsteknik, blödning och sömnapné i inklusionskriterierna skulle 

skapa en studie utanför sjuksköterskans kompetens, vilket inte vore lämpligt.  

 

Resulterat är baserat på studier gjorda över hela världen, vilket jag ser som en styrka. 

Däremot är barns och föräldrars upplevelser av operationen enbart baserade på studier från 

Finland, vilket jag ser som en svaghet. Detta kan förvränga denna del av resultatet, men 

kanske också göra det mer överförbart och användbart för oss i Sverige. Det kan öka 

förståelsen för vad barn och föräldrar egentligen upplever. En svaghet i arbetet är att det finns 

fem artiklar som publicerats av samma författare. Studiens största svaghet anser jag vara att 

förbättringsområdena går in i varandra och påverkar varandra, vilket har gjort resultatet svårt 

att dela in och göra lättöverskådligt. Dessutom är begreppet dagkirurgi besläktat med olika 

typer av vård i olika delar av världen. Som nämnts i bakgrunden bedöms patienten vara en 

dagkirurgisk patient så länge denne lämnat sjukhuset inom 23 timmar, detta innebär i 

praktiken att patienten får sova sin första natt på sjukhuset och ändå räknas som dagkirurgisk 

patient i vissa delar av världen. 
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Slutsats och förbättringsåtgärder 
 

 Studera och utveckla preoperativa förberedelser avseende information och vätskeintag. 

 Kombination av flera läkemedel, såsom Paracetamol, NSAID, opioider och 

glukokortikoider ger bästa smärtlindring och färre biverkningar. 

 NSAID bör endast ges postoperativt.  

 Inflammationsdämpande läkemedel som NSAID och glukokortikoider är bra mot 

smärta när barnen sväljer.  

 Starka opioider postoperativt ökar illamåendet. 

 Om barnet kräks kan detta innebära att illamåendet minskar. 

 Glukokortikoider hjälper mot illamående.  

 Ta tid till att svara på föräldrarnas frågor, se till att bemanningen inte är bristfällig 

samt främja för goda rutiner när det kommer till behandling av barn.  

 Studera och utveckla barns behov av preoperativ information.  

 Informera om och säkerställ möjligheten till telefonstöd i hemmet postoperativt. 
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Författare 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Alhashemi & 

Daghistani, 2006, 

Saudi Arabien 

Att jämföra effekten av 

Paracetamol i.v. med Petidin 

i.m. hos barn som genomgår 

tonsillektomi på dagkirurgisk 

klinik.  

Prospektiv randomiserad 

dubbel-blind studie med 

två grupper där ena får 

Paracetamol och andra 

får Petidin 

80 barn, 3-16 år, ASA 

I och II, som 

opererade bort 

halsmandlarna med 

dagkirurgi 

repeated measures 

ANOVA, t-test, x2-

test, log-rank test 

efter Kaplan–Meier 

survival curves. 

Petidin visade sig vara mer 

effektivt än Paracetamol för 

att minska barns smärta samt 

minska tiden på 

uppvakninsgavdelningen. 

Grad II 

Bajaj, Atkinson, 

Sagoo, Bhatti, & 

Newbegin, 2012 

England 

Genomföra en treårig 

prospektiv studie av 

tonsillektomi för barn via 

dagkirurgi och jämföra med 

redan publicerad data. 

Prospektiv design med 

telefonuppföljning 

227 barn som 

genomgår 

tonsillektomi, över 3 

år 

Procentsats Den vanligaste 

komplikationen var 

illamående och 

kräkningar 

Dagkirurgi vid tonsillektomi 

är ett säkert effektiv alternativ 

jämfört med sluten vård 

Viktigt med bra team, val av 

anestesi, postoperativ 

smärtlindring 

 

Grad II 

Bean-Lijewski, 

Kruitbosch, 

Hutchinson, & 

Browne, 2007, 

USA 

Att jämföra smärta hos 

tonsillektomerade barn som 

fått NASID vs. 

kombinationen Kodein-

Paracetamol. 

 

Prospektiv, randomiserad 

dubbel-blind studie, två 

grupper varav ena får 

NSAIS o andra får 

Kodein-Paracetamol 

60 barn med 

bedömning ASA I 

eller II 

repeated-measures 

ANOVA, ACCS, x2 

test, p-värden 

NSAID minskade smärtan hos 

barnen postoperativt. 

Grad I 

Ewah, Robb, & 

Raw, 2006, 

England 

Att granska förekomsten av 

smärta, illamående och 

kräkning hos barn efter 

tonsillektomi med 

dagkirurgi. 

Prospektiv studie 100 barn som 

genomgår 

tonsillektomi. 47 

pojkar, 53 flickor 

mellan 2-14 år.  

Procentsats Genom att förändra 

narkosteknik kan man påverka 

smärta, illamående och 

kräkning. 

Grad II 
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Fortier, MacLaren, 

Martin, Perret-

Karimi, & Kain, 

2009, USA 

Beskriva postoperativ smärta 

och smärtintensitet samt 

åtgång av smärtstillande hos 

tonsillektomerade barn. 

Prospektiv studie, ej 

interventionsgrupper 

261 tonsillektomerade 

barn mellan 2-12 år, 

lika mycket flickor 

som pojkar 

SPSS, p-värden, De- 

scriptive statistics,  

Barnen fick för lite 

smärtstillande hemma i 

förhållande till deras smärta. 

Grad II 

Gravningsbråten, 

Nicklasson, & 

Reader, 2009, 

Norge 

Presentation av resultatet av 

använding av larynxmask vid 

adenotonsillektomi på 1126 

patienter under 16 år. 

 

Förbättringsstudie 1126 barn mellan 2-16 

år som gjorde 

tonsillektomi eller 

adenotonsillektomi. 

Insamlad data under 5 

år. ASA I-II 

Procentsats Det är säkert att använda 

larynxmask, med erfaren 

vårdpersonal och kirurg. Det 

är även säkert för barnen att 

observeras kort tid på 

uppvakningsavdelningen. 

Grad I 

Huth, Broome, & 

Good, 2004, USA 

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna av 

avslappningsövning 

i kombination med 

rutinmässiga analgetika att 

minska smärta och ångest 

efter tonsillektomi hos barn i 

dagkirurgi och hemma efter 

operationen. 

Prospektiv, experimentell 

studie, ej blind. 38 i 

interventionsgruppen som 

fick lyssna på 

avslappningsband, 37 i 

kontrollgruppen. 

73 barn mellan 7-12 

år, 55% flickor, 45 % 

pojkar. Pratade och 

förstod engelska. 

 

Multivariabel 

kovariansanalys 

(MANCOVA), t-test 

Avslappningsövningarna 

minskade smärta och oro 

direkt efter operationen, men 

inte när barnen var tillbaka i 

hemmet.  

Grad I 

Kanerva, Tarkkila, 

& Pitkaranta, 

2003, Finland 

Att se hur föräldrar såg på att 

ta hand om barnen i hemmet 

samma dag som 

tonsillektomi genomfördes. 

Prospektiv studie med 

telefonuppföljning första 

postoperativa dagen samt 

1-4 månader senare. 

90 barn som opererade 

bort halsmandlarna 

och åkte hem samma 

dag. 

Procentsats De flesta föräldrarna tyckte 

det kändes bra att skicka hem 

barnen samma dag. 

Grad II 

Keidan, 

Zaslansky, 

Eviatar, Segal, & 

Sarfaty, 2004, 

Israel 

Det primära målet med 

studien var att utvärdera 

  Keidan, Zaslansky, 

Eviatar, Segal, & 

Sarfaty, 2004, Israel 

Det primära målet med 

studien var att utvärdera 
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Klemetti & 

Suominen, Fasting 

in paediatric 

ambulatory 

surgery, 2008, 

Finland 

Syftet med studien var att 

beskriva hur barn och deras 

föräldrar upplevde 

preoperativ fasta och 

postoperativ effekt av fastan. 

Deskriptiv kvalitativ 

studie 

Intervjuer med 20 

familjer där barnet var 

mellan 2-10 år 

Kategoriserade 

meningar, baserade 

på mättat resultat 

efter 10 interjuver då 

ytterligare 2 gjordes 

för att säkerställa 

mättningen 

Föräldrarna ville ha mycket 

info, var också oroliga innan 

operationen med de flesta 

tyckte det hade gått bra att ta 

hand om barnen i hemmet. 

Grad I 

Klemetti, o.a., 

Active 

preoperative 

nutrition is safely 

implemented by 

the parents in 

pediatric 

ambulatory 

surgery 2010A, 

Finland 

Att se om barns preoperativa 

fasta kan utgöra en risk 

postoperativt. 

Prospektiv randomiserad 

interventionsstudie. Med 

två grupper med 58 barn i 

varje där ena får fakta 

muntligt och skriftligt 

och andra får enbart 

skriftlig fakta. 

116 barn, 4-10 år, 59 

pojkar, 57 flickor 

Chi-squared test. 

Shapiro-Wilk test, p-

värden, t-test, Mann-

Whitney U-test. 

Ingen aspirationsrisk om barn 

dricker mycket 2 timmar 

innan op. Barnen äter och 

dricker inte lika mycket om 

man inte ger föräldrarna 

uppgift om att ge barnen 

vätska fram till 2 timmer 

preop. 

Grad I 

Klemetti, o.a., The 

effect of 

preoperative 

fasting on 

postoperative 

thirst, hunger and 

oral intake in 

paediatric 

ambulatory 

tonsillectomy, 

2010B, Finland 

Se om preoperativ 

direktinformation till 

föräldrarna ang. barns fasta 

förändrar deras orala intag 

postoperativt. 

Prospektiv randomiserad 

interventionsstudie. Med 

två grupper med 58 barn i 

varje där ena får fakta 

muntligt och skriftligt 

och andra får enbart 

skriftlig fakta. 

116 barn, 4-10 år, 59 

pojkar, 57 flickor 

chi-squared test. 

Shapiro-Wilk test, p-

värden, t-test, chi-

squared test. Shapiro-

Wilk test, p-värden, t-

test, Mann-Whitney 

U-test. 

Barns hunger och törst 

postoperativt kan minskas om 

man ger de mycket näring 

preoperativt. 

Grad I 
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(Klemetti, o.a., 

The effect of 

preoperative 

nutritional face-to-

face counseling 

about child’s 

fasting on parental 

knowledge, 

preoperative need-

for-information, 

and anxiety, in 

pediatric 

ambulatory 

tonsillectomy, 

2010C) 

Hur preoperativ fakta om 

fastan som sker muntligt till 

föräldrarna påverkar deras 

förståelse och oro. 

 

Prospektiv randomiserad 

interventionsstudie. Med 

två grupper med 58 barn i 

varje där ena får fakta 

muntligt och skriftligt 

och andra får enbart 

skriftlig fakta.  

116 barn, två grupper, 

medianålder 6-7 år, 

jämnt fördelat 

flickor/pojkar, 

mestadels mammor 

som deltagit 

chi-squared test, 

Shapiro–Wilk test, t-

test, Mann–Whitney 

U-test, Kruskal–

Wallis test, p-värden 

Skriftlig information 

kombinerat med muntlig är ett 

bra sätt för föräldrar att förstå 

dess innebörd. Detta minskar 

också föräldrars oro. 

 

Grad I 

Klemetti, o.a., The 

effect of 

preoperative 

fasting on 

postoperative pain, 

nausea and 

vomiting in 

pediatric 

ambulatory 

tonsillectomy, 

2009, Finland 

Se om specifik information 

ang fasta där barnet dricker 

mer innan påverkar barns 

smärta och illamående 

postoperativt.  

Prospektiv randomiserad 

interventionsstudie. Med 

två grupper med 58 barn i 

varje där ena får fakta 

muntligt och skriftligt 

och andra får enbart 

skriftlig fakta. 

116 barn, 4-10 år, 59 

pojkar, 57 flickor 

chi-squared test. 

Shapiro-Wilk test, p-

värden, t-test, Mann-

Whitney U-test, chi-

squared test. Shapiro-

Wilk test, p-värden, t-

test, Mann-Whitney 

U-test. 

Barnen som drack mer 

preoperativt hade mindre ont 

efter operationen samt kände 

sig lugnare och kunde därmed 

hantera illamående och stress 

bättre.  

Grad I 
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Liodden, o.a., 

2010, Norge 

Att undersöka hur effektivt 

akupunktur och akupressur 

är som komplement till 

ordinarie läkemedel mot 

illamående och kräkning hos 

tonsillektomerade barn.. 

Randomiserad 

kontrollstudie, 

interventionsgruppen får 

akupunktur perioperativt 

längs med armen och 

akupressur (vristband) 24 

h postoperativt samt 

standarsmedicineringen 

mot illameånde, 

kontrollgruppen får 

standardmedicinering 

mot illamående. 

154 barn med 

bedömning ASA I 

eller II, minsta vikt 10 

kg. 

Procentsats, p-värden 

som behandlats i 

SPSS. X2-test.  

De fann signifikans (p=0,015) 

för att illamåendet minskade 

postoperativt i 

interventionsgruppen. Framför 

allt hos flickor samt hos yngre 

barn. 

Grad II 

Mohamed, 

Ibraheem, & 

Abdelraheem, 

2009, Egypten 

Att fastställa effekten den 

postoperative effekten av 

intravenös administration av 

Dexamethasone tillsammans 

med glossopharyngeal 

nerblockad.  

 

Prospektiv dubbel-blind 

randomiserad kontroll 

studie, med tre grupper 

varav ena fick 

Dexamethasone, andra 

fick Gloss. nervblockad 

och den tredje både två. 

150 barn med 

tonsillektomi, ASA I 

el II, 2-12 år 

SPSS, ANOVA, p-

värden 

Om man använda både 

Dexamethasone och 

glosspharyngeal nervblockad 

minskade barnens smärtor 

postoperativt.  

 

Grad II 

Thao, Drolet, 

Parayno, Rosmus, 

& Castiglione, 

2007, Canada 

Att beskriva familjers 

uppfattning av de 

preoperative informationen 

samt se hur nödvändigt det är 

med att ringa hem till 

familjerna postoperativt. 

Kvalitativ 

förbättringsstudie 

90 familjer som blev 

uppringda första 

postoperative dagen, 

73 kontaktades mellan 

den 9-12 postoperativa 

dagen. Barnen var 

mellan 3-18 år. 63 % 

killar, 37 % tjejer  

Systematisk 

genomgång av data 

Familjerna tyckte att de 

preoperative informationen 

var bra för att ta hand om sitt 

barn i hemmet, Majoriteteten 

tycket att det första samtalet 

hem var viktigast. 2/3 av 

familjerna tycket det andra 

samtalet var bra.  

Grad I 

Unsworth, Franck, 

& Choonara, 

2007, England 

Att undersöka om både barn 

och föräldrar har användning 

av en smärtskala i hemmet. 

Prospektiv randomiserad 

kontrollstudie. Första 

gruppen fick sedvanlig 

postoperativ information, 

samt Paracetamol, 

Ibuprofen och Kodein 

med sig hem. Andra 

gruppen använde 

“Wong–Baker” 

smärtskala innan de gav 

barnen smärtstillande. 

72 barn mellan 4-12 

år. 

 

Mann–Whitney U-

test, t-test 

Den totala mängden av 

analgesi administrerat 

postoperativt till barnen i båda 

grupperna var likartade. 

Grad I 

 


