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Sammanfattning    

 

Postoperativ halssmärta (POST) är en mycket vanlig komplikation hos patienter som 

genomgått generell anestesi med intubation.  POST anses av anestesipersonal vara en 

relativt lindrig komplikation. Patienter upplever det dock som ett stort problem och 

därför bör det undvikas. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad 

anestesisjuksköterskor kan göra för att förebygga POST som komplikation hos patienter 

som genomgått generell anestesi med intubation. 

 

Examensarbetet är en integrativ litteraturstudie som innefattar tolv globala studier. 

Litteraturstudiens resultat visar att det finns flera farmakologiska och icke 

farmakologiska metoder som kan förebygga POST. Lokal behandling med 

kortikosteroider och NSAID-preparat har förebyggande effekt på POST. Icke 

farmakologiska interventioner som konformad kuff, substanser som lakritslösning, 

magnesium och zink lindrar. Vissa studier finner att kortikosteroider och lidokain kan 

öka förekomsten av POST.  

 

I nuläget kan resultatet inte tillämpas av anestesisjuksköterskor då resultaten är 

tvetydiga och inte kan utföras utan ordination av anestesiolog. Vidare forskning inom 

området med inriktning på omvårdnad är av yttersta vikt.  

 

 

 

Nyckelord: Postoperative sore throat, anesthesia, intubation, endotracheal tube, 

prevention. 
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INLEDNING 

Postoperativ halssmärta är en vanlig komplikation efter generell anestesi. På engelska 

kallas fenomenet ”postoperative sore throat” och förkortas POST. Hädanefter i texten 

kommer POST användas. Under verksamhetsförlagd utbildning har vi uppmärksammat 

att POST påverkar patienternas välmående och återhämtning. Det kan ha inverkan på 

vårdtider postoperativt och orsakar patienten lidande. Därför vill vi undersöka vad 

anestesisjuksköterskor kan göra för att förebygga POST.   

 

 

BAKGRUND 

Generell anestesi med intubation 

I Sverige år 2016 genomgick 1 465 464 personer från 15 år och uppåt någon form av 

operation. I slutenvård opererades 390 046 personer och 1 075 418 personer i 

specialiserad dagkirurgi (Socialstyrelsen 2018). En del av dessa var operationer som 

krävde att patienterna fick narkos i form av generell anestesi och var intuberade. U. S 

National Library of Medicine (2018) definierar i MeSH generell anestesi som att 

försätta patienten i ett tillstånd av medvetslöshet så inte smärta upplevs under kirurgi. 

Det görs med hjälp av olika typer av läkemedel (U. S National Library of Medicine 

2018). För att upprätthålla fri luftväg hos medvetslösa patienter är det vid vissa typer av 

kirurgiska ingrepp nödvändigt med intubation i luftstrupen. Indikationer för intubation 

vid kirurgi kan vara att ingreppet kräver en muskelrelaxerad patient, att kirurgin kan 

påverka ventilationen, långvariga ingrepp samt kirurgi i mun, svalg, huvud och nacke 

(Heiner 2018, s. 410). Intratrakeal intubation innebär att det via mun eller näsa placeras 

en tub ner i luftstrupen med syfte att tillföra patienten syre och inhalationsanestetika (U. 

S National Library of Medicine 2018). Hädanefter i denna text kommer intratrakeal 

intubation att benämnas intubation. Det kan finnas medicinska och anestesiologiska 

orsaker till att välja intubation före andra metoder för luftvägshantering. Ett exempel på 

när det ska föredras framför andra tekniker är om det finns risk för att patienten skulle 

kunna aspirera maginnehåll eller blod (Heiner 2018, s. 410). Intubation av trakea görs 

med en endotrakealtub (ETT). En teknik för att placera ETT i trakea är direkt 

laryngoskopi. Detta utförs med hjälp av ett instrument som heter laryngoskop som 

används för att skapa fri sikt till den övre mynningen av trakea (Heiner 2018, s.405). 

Endotrakealtuber finns i olika storlekar och med eller utan kuff (Heiner 2016, s. 416).  

Kuffen är en ballong som fylls med luft för att hålla tätt mot insidan av trakea så att 

luftvägen säkras. Kuffen hindrar innehåll från farynx och magen att passera ner i 

luftvägen (Menta & Myat 1984 se Sultan, Carvalho, Rose & Cregg 2011, s. 379). Ett 

säkert kufftryck anses ligga mellan 20–30 cm H2O. För högt tryck i kuffen kan leda till 

skador och ischemi i slemhinneväggen i trakea (Lorente, Blot & Rello 2010 se Labeau 

2014, s. 498). I slemhinneväggen är det kapillära perfussionstrycket 20–25 cm H2O 

(Weymuller 1988 se Kanotra et al. 2014, s. 1415). Tryck mäts enklast med ett 

instrument som kallas för manometer (Welliver 2018, s. 208). 
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Luftvägens anatomi 

Luftvägen är indelad i två delar och avgränsningen mellan dessa två utgörs av 

krikoidbrosket. Övre luftvägen består av näsa, mun, farynx och larynx. Nedre delen 

består av trakea, bronkerna, bronkioler och alveoler (Heiner 2018, s. 397). Trakea har 

sin början under krikoidbrosket och fortsätter ner till carina. Vid carina avgår 

huvudbronkerna till vardera lungan (Heiner 2018, s. 400). Det är i lungorna som 

gasutbytet sker och blodet syresätts (Rieker 2018, s. 566).  

 

Anestesisjuksköterskans kompetens och vårdvetenskapligt perspektiv 

En anestesisjuksköterska har ansvar för den anestesiologiska omvårdnaden av 

patienterna. Det är en roll som kräver specifik kunskap och erfarenhet för att vården ska 

hålla god kvalité. Omfattande kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap är 

nödvändig. Anestesisjuksköterskan ska kunna arbeta självständigt efter ordination av en 

anestesiolog och tillsammans med en anestesiolog. I kompetensbeskrivningen för 

anestesisjuksköterskor står det bland annat att de ska inge trygghet och tillit, kunna 

bedöma och upprätthålla fri luftväg, ventilera patienten, administrera anestesiologiska 

och övriga intraoperativa läkemedel samt arbeta förebyggande och planlägga för 

patientens återhämtning och postoperativa förlopp (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening (ANIVA) 2012). Vad som ingår i en 

anestesisjuksköterskas kompetens skiljer sig åt i olika delar av världen. Ett exempel är 

landsortssjukhus i vissa stater i USA där det inte finns någon anestesiolog tillgänglig. 

Därmed är anestesisjuksköterskan ansvarig för alla typer av anestesier och 

genomförandet av dessa (Gerbasi & Reede 2018, s. 17). I anestesisjuksköterskans 

specialistområde finns en risk att arbetet överskuggas av medicinsk-tekniska 

arbetsuppgifter. En risk är också att kunskaperna inom medicin, farmakologi och 

fysiologi får en alltför framträdande roll och att vårdvetenskap och omvårdnad hamnar i 

bakgrunden (Eriksson 2018, ss. 425–427).  

 

Lidande, hälsa, vårdande och tillit 

Den ursprungliga betydelsen av ordet patient är den lidande, att tåligt uthärda någonting 

(Eriksson 2018, s. 335). Autonomi och individuella behov hos patienten ska alltid stå i 

centrum för att den perioperativa vården ska vara så bra som möjligt (ANIVA 2012). Ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv betyder det att se hela människan, i vårdprocessen 

benämns det som kropp, själ och ande (Eriksson 2018, s. 44). Vad hälsa innebär är 

individuellt och unikt för varje enskild människa. Vilken situation som individen 

befinner sig i är avgörande för upplevelsen av hälsa och detta kan variera över tid 

(Eriksson 2018, s. 166). 

 

Att vårda innebär att identifiera sig med andra människor i gott och ont. Det finns en 

önskan om att minska lidande och därigenom vårda (Eriksson 2018, s. 245). Lidande 

som begrepp har ändrat betydelse över tid. Den moderna betydelsen är mer inriktad på 

kroppslig smärta, även om inte smärta och lidande är synonymt. Lidande kan 

förekomma utan smärta och smärta kan förekomma utan lidande (Eriksson 2018, ss. 

330–331). Författarna till denna studie har dock valt att använda lidande som ett uttryck 

för smärta. Trots en önskan om att inte skada så är det oftast människor som förorsakar 
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varandra lidande. Ofta orsakas lidandet omedvetet och upplevs i det dolda (Eriksson 

2018, s. 347).  Sundqvist & Carlsson (2014) fann att anestesisjuksköterskor själva såg 

det som en viktig del av företrädandet av patienten att skydda denne från skada. Det 

gjordes genom noggranna val och en genomtänkt vård. Eriksson (2018, s. 396) menar 

att lidandet kan lindras genom att visa respekt, vara närvarande, trösta genom beröring 

och att vara ärlig i sin information. Vidare skriver Eriksson (2018, ss. 371–372) att mod 

behövs för att möta livet. För patienten är det viktigt att våga tro på sin förmåga att välja 

det rätta och att genom detta våga lita på att en annan människa kan stötta inför en 

prövning. Sundqvist & Carlsson (2014) skriver att det är viktigt att kommunicera både 

genom ord och handling för att vinna patientens tillit. Tillit gör att patienten vågar 

överlämna sig till anestesisjuksköterskan under anestesin. 

 

Allmänt om komplikationer och symtom relaterade till intubation 

De vanligaste symtomen som förekommer efter intubation är smärta i halsen, så kallat 

POST, och heshet (Capan, Bruce, Patel, et al. 1983 se Sharar & Bishop 1992, s. 21). En 

studie visade att 40 % av alla som varit intuberade hade smärta i halsen postoperativt 

(Biro, Seifert, Pasch 2005). Det är svårt att få en korrekt siffra på hur många som 

drabbas av komplikationer efter intubering då det är troligt att många skador aldrig 

diagnostiseras och utreds (Sultan et al. 2011). Andra komplikationer är skador på 

tänder, farynx, larynx, trakea och bronkerna. Dessa skador uppstår ofta på grund av 

handhavandet vid intubation såsom upprepade intubationsförsök, att för mycket kraft 

har använts eller felaktig intubationsteknik. En allvarlig komplikation är aspiration av 

maginnehåll ner i luftvägarna (Hoyt 1990 se Sharar & Bishop 1992, s. 18). Det 

sympatiska nervsystemet aktiveras vid laryngoskopi och kan ge takykardi, hypertoni, 

arytmier och förhöjt intrakraniellt tryck (Empey, Laitenen, Jacobs, et al 1976., Talt & 

Knight 1987 se Sharar & Bishop 1992, s. 14). Ett för högt kufftryck kan leda till skador 

på slemhinnan i trakea som kan ge upphov till ischemi och inflammation (Stauffer, 

Olson & Petty 1981., El-Naggar, Sadagopan, Levine et al. 1976 se Sharar & Bishop 

1992, s. 20).  

 

Det finns olika faktorer som påverkar risken för komplikationer varav en är patientens 

ålder. Det är framförallt hos väldigt unga eller äldre som komplikationer kopplat till 

ålder kan uppstå. Anatomin hos barn skiljer sig från vuxna på flera sätt. En viktig faktor 

är att den smalaste delen av ett barns luftväg är krikoidbrosket och det är inte synligt vid 

intubering. Det gör att det är svårt att upptäcka om en för stor ETT används (Finholt, 

Deny & Raphaely 1985 se Sharar & Bishop 1992, s. 12). Hos barn är korrekt tubstorlek 

av stor vikt för att minska risken för slemhinneskador och ödem i trakea. Eftersom de 

har ett tunnare luftrör kan även små ödem ge stor påverkan (Finholt, Audenaert, Stirt et 

al. 1986 se Sharar & Bishop 1992, s. 13). Hos äldre patienter som genomgår intubering 

är komplikationsrisker ofta kopplade till att de i större utsträckning har hjärtsjukdom 

och sämre fungerande lungor. Detta gör att de blir känsligare för att drabbas av 

takykarrytmier, hypertension och hypoxi i samband med intubationsförsök 

(Pontoppidan & Beecher 1960 se Sharar & Bishop 1992, s. 13).   
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Halsont 

Sjukvårdspersonal anser att POST är en relativt lindrig komplikation. Av patienter 

upplevs det dock som ett stort problem och bör därför undvikas (El-Boghdadly, Bailey 

& Wiles 2016). POST uppstår i högre grad hos kvinnor än hos män (Biro, Seifert, Pasch 

2005). En tänkbar orsak till att kvinnor är överrepresenterade när det gäller POST är att 

de skulle vara mer benägna att nämna för personal att de har ont i halsen (Myles, Hunt 

& Moloney 1997 se El-Boghdadly, Bailey & Wiles 2016, s. 707). Speciellt hos kvinnor 

är det viktigt att använda en så liten tubstorlek som möjligt för att minska risken för 

POST (El-Boghdadly, Bailey & Wiles 2016). Övriga riskfaktorer för POST är 

lungsjukdom, blod på ETT vid extubation samt långvariga anestesier (Biro, Seifert, 

Pasch 2005). Förekomsten av POST hos patienterna påverkas inte av erfarenheten hos 

den anestesipersonal som genomfört intuberingen (Inoue, Abe, Tanaka & Kawaguchi 

2015). Durationen av POST varierar men en studie fann att den genomsnittliga tiden var 

16±11 timmar (Biro, Seifert, Pasch 2005). 

 

Tänkbara åtgärder för att minska POST 

Förekomsten av POST kan inte undvikas helt men det går att förebygga. Det finns ett 

flertal åtgärder rapporterade för att minska risken för att POST ska uppstå. Valet av 

intubationsmetod kan påverka och intubering med hjälp av videolaryngoskop kan 

minska risken för att patienter drabbas. Vidare kan en ETT med minsta möjliga 

tubstorlek ha god effekt för att minska POST som komplikation. Begränsning av 

kufftryck samt att spreja NSAID-preparat på kuffen nämns också som möjliga 

preventionsmetoder. Steroider kan användas på flera olika sätt, både som lokal och 

intravenös behandling (El-Boghdadly, Bailey & Wiles 2016). Magnesium har prövats 

och jämförts med ketamin. Magnesium och ketamin blandades med sockerlösning och 

patienter fick gurgla blandningen 15 minuter före operation. Resultatet visade att 

ketamin hade en kortvarig effekt på att lindra POST och magnesium hade en mer 

långvarig effekt som varade upp till 24 timmar efter operationen (Teymourian, 

Mohajerani & Farahbod 2015). Det har också visat sig att lakritslösning som gurglades 

fem minuter före operation hade reducerande effekt på halsont upp till fyra timmar 

postoperativt (Reutzler et al. 2013).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Anestesisjuksköterskor har en viktig roll i att minska risken för att patienter kommer till 

skada under anestesi och i att värna om patientsäkerheten. Det ingår också i deras 

kompetens att arbeta förebyggande och planera för patientens återhämtning. POST efter 

generell anestesi med intubation är en vanlig komplikation hos patienter som leder till 

smärta och obehag. Det finns olika möjligheter att förebygga POST efter generell 

anestesi med intubation men dessa används i begränsad omfattning. Därför behövs en 

granskning av vad forskningen har kommit fram till inom detta problemområde. Detta 

anses vara nödvändigt för att anestesisjuksköterskan ska kunna förebygga onödigt 

lidande och smärta till följd av intubation. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad anestesisjuksköterskor kan göra 

för att förebygga POST som komplikation hos patienter som genomgått generell 

anestesi med intubation. 

 

 

METOD 

Ansats 

Den valda metoden för den här studien är integrativ litteraturstudie. En integrativ 

litteraturstudie är en metod där både kvalitativa och kvantitativa samt icke 

experimentella och experimentella studier kan inkluderas. Det är en metod som ger 

möjlighet att på ett heltäckande sätt undersöka frågeställningen för studien. Integrativ 

metod används för ökad förståelse gällande specifika frågeställningar inom hälso- och 

sjukvård (Broome 1993 se Whittemore & Knafl 2005, s. 547). Arbetet med en 

litteraturstudie ska göras efter en viss metodik som vi har valt att följa. Delarna i 

metodiken är att 1) identifiera ett problem, 2) söka litteratur på området, 3) utvärdera 

och analysera data samt 4) presentera resultatet (Cooper 1998 se Whittemore & Knafl 

2005, s. 548). 

 

Urval 

Alla studier som inkluderades i denna litteraturstudie var globala, engelskspråkiga och 

peer reviewed. Inkluderade studier skulle vara utförda och publicerade från 2013 och 

framåt. Studierna skulle handla om förebyggande åtgärder mot POST efter generell 

anestesi med intubation. Ytterligare ett kriterium för inklusion var att vi skulle ha 

tillgång till studierna i fulltext utan att behöva beställa eller betala för dem. Kriterier för 

exklusion var intensivvård, barn under 15 år, larynxmask, nasala intubationer, 

hjälpmedel som videolaryngoskop, bronkoskop, fiberskop och ledare. Vidare kriterier 

för exklusion var studier som undersökt POST hos rökare, kirurgi i hals- och 

huvudregionen och intubation med endotrakealtub som hade dubbellumen.  

 

Datainsamling 

I en litteraturstudie är idealet att all relevant litteratur som svarar mot syftet ska 

inkluderas. Detta är dock en stor utmaning som tar mycket tid och är kostsamt 

ekonomiskt (Jadad et al. 1998 se Whittemore & Kanfl 2005, s. 548). För att finna 

litteratur som kunde svara på syftet i den här studien gjordes sökningar i databaserna 

Embase, Pubmed och Cinahl. SBU (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering) (2017, s. 36) omnämner Pubmed, Embase och Cinahl som databaser som 

är viktiga att inkludera vid systematiska litteraturöversikter inom hälso- och sjukvård.  

 

Relevanta sökord hittades med hjälp av testsökning. Sökord som vi redan kände till och 

trodde kunde vara aktuella användes (Karolinska institutet 2018). Här testades också om 

omvårdnad kunde var en aktuell sökterm men det gav inga relevanta träffar utifrån 

frågeställningen. Sättet som sökningen sedan gjordes på exkluderade dock inte 



 6 

omvårdnad. Om relevant omvårdnadslitteratur utifrån frågeställningen hade funnits i 

databaserna vi använde hade dessa inkluderats i träffarna. Testsökningen gjordes på 

Sökverkstaden på Högskolan i Borås bibliotek. Med hjälp av bibliotekarie skapades 

relevanta sökblock som har använts i denna studie. Sökningen byggdes upp med två 

sökblock. En litteratursökning till en systematisk översikt bör innehålla två till fyra 

sökblock. Få sökblock ökar känsligheten i sökningen. Blocken kombinerades med den 

booleska operatorn AND. I det andra sökblocket kombinerades sökorden med den 

booleska operatorn OR som används för att kombinera olika sökord för att öka 

sensitiviteten (Karolinska institutet 2018). Sökningen finns redovisad i Bilaga 1. Det är 

viktigt att sökstrategin anpassas och omformuleras efter varje specifik databas. Olika 

databaser kan ha olika begrepp, uttryck, kontrollerade sökord eller indexeringsord (SBU 

2017, s. 30). Med hänsyn till detta fick söktermen endotrakeal intubation läggas till vid 

sökningen i Embase. Det var den Emtree-term som motsvarar MeSH-termen som 

användes i Pubmed och Cinahl.  

 

Vi sökte först i Embase, därefter i Pubmed och sist i Cinahl. Flertalet dubbletter av 

relevanta titlar dök upp och antalet finns redovisat i Bilaga 1. I Cinahl gick det endast 

att söka till och med år 2017. Det är en begränsning jämfört med Embase och Pubmed 

där resultat från 2018 har haft möjlighet att komma med i träfflistan. 

 

Dataanalys 

Granskning och urval av relevant litteratur 

Sökningen gjordes i respektive databas och alla titlar bland träffarna lästes igenom. 

Relevanta titlar valdes ut och abstrakten lästes därefter. Utifrån abstrakten valdes 18 

studier ut för granskning. Granskningen genomfördes med mallar från Critical Aprraisal 

Skills Programme (CASP). Enligt SBU (2017, ss. 41–42) görs bedömningen om 

litteraturen är relevant i två steg. Det första steget är att sålla grovt med hjälp av titlar 

och abstrakt. Steg två består i att granska artiklarna i fulltext och bedöma vilka som ska 

inkluderas i litteraturstudien. 

 

Samtliga studier lästes och granskades av oss båda enskilt och flertalet gånger, därefter 

gjorde vi en gemensam bedömning. Totalt inkluderades tolv av de granskade studierna. 

Bortfallet bestod av två artiklar som var studieprotokoll, tre studier var gjorda innan 

2013 och en svarade inte mot vårt syfte vid en närmare granskning. Två av de sex 

studier som exkluderades var kohortstudier. Samtliga av de tolv studier som 

inkluderades var experimentella och randomiserade. Enligt SBU (2017, s. 130) kan en 

preliminär slutsats dras huruvida studierna har stark evidensstyrka. Randomiserade 

studier bedöms generellt ha en hög evidensstyrka beroende på sin studiedesign. I Bilaga 

2 finns en sammanställning av samtliga inkluderade studier. 

 

Analys av resultat 

För att kunna sammanställa resultatet i en litteraturstudie ska data från inkluderade 

studier kategoriseras, kodas, ordnas och sammanfattas (Cooper 1998 se Whittemore & 

Knafl 2005, s. 550). Resultatet kategoriserades utifrån farmakologiska och icke 

farmakologiska åtgärder. Underkategorier framträdde som ordnade resultatet mer 
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detaljerat. Underkategorierna bestod av verksamma substanser, typ av kuff på ETT, 

naturläkemedel och mineraler. Samtliga kategorier framträdde tydligt under arbetet med 

analysen av data. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapliga rådet (2017, s. 8) nämner åtta allmänna etiska forskningsregler som 

forskare bör följa. Dessa regler involverar bland annat att redovisa resultat och metod på 

ett öppet sätt, att forskningen ska bedrivas utan att skada och att vara sanningsenlig 

gällande sin egen forskning. Vi har försökt att följa detta efter bästa förmåga. Alla 

studier som inkluderats i resultatet har blivit godkända av etiska råd. Under 

arbetsprocessen har vi strävat efter att vara kritiska till vår egen arbetsmetod. Målet har 

varit att göra studien så objektiv som möjligt. Vi har försökt redovisa vår metodik och 

vårt resultat på ett enkelt och tydligt sätt för att uppnå den öppenhet som Vetenskapliga 

rådet nämner.   

 

 

RESULTAT 

Farmakologiska åtgärder för att förebygga POST 

Kortikosteroider och lidokain 

En studie som genomfördes i Pakistan jämförde två behandlingsmetoder med avseende 

på förekomsten och intensiteten av POST. De använde kortikosteroiden betametasongel 

0,05 % eller lidokaingel 4 % som applicerades på ETT innan intubation. Resultatet 

visade att betametasongel gav bäst effekt. Både incidensen och allvarlighetsgraden av 

POST minskade signifikant jämfört med lidokaingel, främst sex timmar efter extubation 

(Fayyaz, Furqan, Ammar & Akhtar 2017). Ytterligare en studie jämförde effekten av 

betametasongel 0,05 % och lidokaingelé 2 % med avseende på POST. Kontrollgruppen 

fick sterilt vatten på ETT istället för läkemedel. Resultatet visade att varken 

betametasongel eller lidokaingel hade någon lindrande effekt en timme respektive sex 

timmar efter extubation. Risken för POST ökade jämfört med de patienter som fått 

sterilt vatten på ETT. Inte heller efter 24 timmar sågs någon skillnad mellan grupperna 

(Narimani et al. 2016).   

  

Beklometasonspray 50 % är också en kortikosteroid som har visat sig ha god effekt på 

POST när det jämförts med lidokainspray 10 %. Läkemedlen sprayades på ETT före 

intubation. Placebogruppen i studien fick natriumklorid (NaCl) sprayad på ETT. 

Effekten av de olika interventionerna varierade över tid. Beklometasonspray hade bäst 

effekt för att minska svårighetsgraden av POST. Minskningen var tydligast en timme 

efter extubation. Efter 24 timmar hade patienterna i beklometasongruppen såväl som 

lidokaingruppen mindre besvär jämfört med placebogruppen. Behandlingen med 

beklometasonspray reducerade förekomsten av POST signifikant jämfört med såväl 

lidokain som NaCl (Banihashem, Alijanpour, Hasannasab & Zarei 2015). 

 

Lee et al (2017) fann att lokal behandling med kortikosteroiden dexametason 0,05 % 

hade god effekt på POST. När en dexametasonlösning gurglades av patienten innan 

anestesiinduktion blev smärtintensiteten av POST lägre. När ETT blötlades i en 
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dexametasonlösning före intubation blev både incidensen och intensiteten av POST 

lägre än i kontrollgruppen där NaCl använts. 

 

NSAID och lidokain 

En jämförelse har gjorts mellan NSAID-preparatet bensydaminhydrokloridgel, 

lidokaingel 5 %, lidokainspray 10 % och NaCl, som applicerades på ETT före 

intubation. Studien visade att bensydaminhydrokloridgel hade bäst effekt för att minska 

förekomsten av POST de första 24 timmarna efter extubation. Lidokainspray 10 % 

ökade däremot incidensen (Mekhemar, El-agwany, Radi & El-Hady 2016). Att lidokain 

skulle kunna ge ökade besvär av POST styrks av Lee, Lee, Son, Lee & Kim (2017).  

Syftet med deras studie var att undersöka om lidokaingelé 2 % som applicerades på en 

ETT med konformad kuff, kunde lindra POST. Resultatet visade att lidokaingelén 

ökade incidensen upp till sex timmar efter extubation jämfört med kontrollgruppen där 

NaCl använts. 

 

Yang et al. (2016) undersökte om NSAID-preparatet ketorolak kunde ha någon positiv 

effekt för att förebygga POST. Ketorolak sprayades på ETT före intubation och 

kontrollgruppens ETT sprayades med sterilt vatten. Här fann forskarna att 

interventionen med ketorolak hade mycket god effekt på intensiteten av POST. 

 

Icke farmakologiska åtgärder 

Typ av kuff på ETT 

Chang et al. (2017) gjorde en jämförelse mellan ETT med cylindrisk eller konformad 

kuff. Studien visade att patienter som hade en konformad kuff uppgav lägre grad av 

POST generellt. Effekten var störst sex timmar efter extubation.  

 

Naturläkemedel 

I Iran gjordes en studie där patienterna fick gurgla lakritslösning (glycyrrhizin) 

preoperativt för att studera huruvida olika doser hade olika effekt på POST. I 

undersökningen fanns en kontrollgrupp som fick gurgla vatten. Resultatet visade att 1g 

lakritslösning minskade antalet patienter med smärta och lindrade graden av smärta.  

Detta gällde i jämförelse med såväl kontrollgruppen som gruppen som fått lägre doser 

lakrits (Honarmand, Safavi, Safaei Arani & Shokrani 2016). 

 

Ett japanskt naturläkemedel kikyo-to (glycyrrhiza rot och platycodon rot) testades mot 

placebo. Kikyo-To visade sig ha större effekt på att lindra graden av POST, än på hur 

många patienter som drabbades av POST. Det förelåg dock en signifikant effekt på både 

incidens och smärtintensitet direkt vid uppvaknandet från anestesin. Vid kontroll efter 

tre timmar var skillnaden signifikant vad gäller smärtans intensitet till fördel för kikyo-

to (Kuwamura, Komasawa, Takahashi, Tanaka & Minami 2016). 

 

Mineraler 

Inhalation av 225 mg magnesiumsulfat preoperativt har visat sig ha lindrande effekt på 

POST jämfört med inhalation av NaCl. Effekten framkom främst efter fyra timmar upp 
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till 24 timmar efter extubation (Yadav, Chalumuru & Gopinath 2016). Farhang & 

Grondin (2018) undersökte om en sugtablett innehållande 40 mg zinksulfat hade 

lindrande effekt på POST. Resultatet visade en omedelbar och långvarig effekt jämfört 

med placebogruppen som erhållit en sugtablett utan verksamt ämne. 

 

 

DISKUSSION 

Resultatet i denna studie visar en trend, lokal behandling med kortikosteroider och 

NSAID kan ha förebyggande effekt på POST. Det är dock alldeles för tvetydiga resultat 

för att några slutsatser ska kunna dras. Naturläkemedel, mineraler i olika beredning och 

typ av kuff på ETT är också behandlingsalternativ som skulle kunna studeras vidare och 

möjligen i framtiden tillämpas för att försöka förebygga POST. Även här kan inga 

slutsatser dras i denna studie. Resultatet visar att det finns åtgärder som kan övervägas 

av anestesisjuksköterskan i det dagliga arbetet för att förebygga POST. Det går dock 

inte säga vilken metod som fungerar bäst. Behovet av ytterligare studier är uppenbart. 

 

Metoddiskussion 

Integrativ metod som ansats var lämpad för syftet då denna metod förhindrar att studier 

faller bort på grund av sin design. Ansatsen gjorde det möjligt att inkludera samtliga 

relevanta studier som svarade mot syftet. Databaserna som användes vid 

litteratursökningen innebar att relevant forskning hittades. Det hade kunnat vara av 

betydelse att utöka antalet databaser för att sökningen skulle medföra att fler relevanta 

studier kunde inkluderas. Anledningen till att sökningen avslutades var att flertalet 

dubbletter dök upp samt att antalet studier var många relaterat till den tid som avsatts till 

uppsatsen. Sökningens utformning och sökorden påverkade träffarna i databaserna och 

om andra sökord valts kanske annan litteratur hade hittats. Efter testsökning och 

diskussion med bibliotekarie konstaterades det att de använda sökorden gav minst 

begränsningar och var mest inkluderande. Begränsningen av årtal gjordes för att antal 

träffar skulle leda till ett resultat som baserades på ny forskning. En möjlig svaghet i 

denna studie kan vara beslutet att inte beställa eller betala för att få tillgång till material. 

Det kan ha bidragit till att relevant litteratur utelämnats. 

 

Bland de studier som granskades i fulltext var två studieprotokoll. Med den kunskap vi 

har idag hade dessa exkluderats tidigare i urvalsprocessen och inte gått vidare till 

granskning. I vissa studier har uppenbara skrivfel/tryckfel hittats som har gjort det svårt 

att bedöma evidensstyrkan. Vi har dock skapat oss en samlad bild av materialet och 

gjort bedömningen att merparten av de inkluderade studierna har hög evidensstyrka. 

Whittemore & Knafl (2005) menar att studier med liknande design ökar möjligheterna 

för forskare att utvärdera och sammanställa data. Under arbetsprocessen har vi kunnat 

dra nytta av det då samtliga studier som inkluderades hade liknande design. Det 

underlättade processen med att finna kategorier och underkategorier i arbetet med 

analysen av data. 

 

Det är inte önskvärt att sekundärkällor och läroböcker används som källor. De böcker 

som nyttjats i denna studie har varit uppdaterade och nyutgivna. Informationen som 

använts från läroböcker har varit konkreta fakta, ett exempel utgör beskrivningen av 
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luftvägen. Vår upplevelse av vårdvetenskap är att det är ett tidlöst och ett universellt 

fenomen. Därför ansågs det lämpligt att använda en nyutgiven bok som samlat relevant 

information i ämnet. I de fall som sekundärkällor har använts visar referenshanteringen 

det tydligt. Användandet av den här typen av litteratur skulle kunna ses som en möjlig 

svaghet i studien. Under arbetets gång har kontinuerlig reflektion kring inkluderad 

litteratur gjorts. Litteraturen som använts har bedömts som relevant för studiens 

ändamål.  

 

Studierna som inkluderats i resultatet är globala och merparten är utförda i Asien. Det är 

svårt att dra några slutsatser gällande överförbarhet till Sverige. Hur anestesi utförs ser 

olika ut i världen. Det kan bero på vilken profession som utför vad och vilka läkemedel 

som används rutinmässigt, vilket syns i studierna som ingår i vårt resultat. Det har varit 

olika läkemedel som använts vid premedicinering, inducering och underhåll av anestesi. 

Intubation har främst utförts av erfarna anestesiläkare. Cirilla et al. (2015) fann att det 

spelade stor roll för förekomsten av POST vilken profession som utfört intubationen. 

Patienter som blev intuberade av anestesiläkare hade lägre incidens av POST än de som 

blev intuberade av övriga yrkeskategorier. En annan studie visade att det inte spelade 

någon roll för incidensen av POST vilken erfarenhet den som utförde intubationen hade 

(Inoue, Abe, Tanaka & Kawaguchi 2015). Utifrån dessa tvetydiga resultat går det inte 

att dra några säkra slutsatser om erfarenhet och profession är en faktor av betydelse för 

preventionen av POST.  

 

Olika mätinstrument har använts för att skatta smärta hos patienter med POST. Skalor 

såsom NRS (Numerisk skala) och VAS (Visuell analog skala) förekommer i de 

inkluderade studierna. Detta gör det svårare att jämföra resultaten och dra definitiva 

slutsatser. Utifrån vår studie anser vi att utökad forskning behövs inom området då 

resultaten är tvetydiga och ibland motsägelsefulla. Det går dock att dra slutsatsen att 

förebyggande åtgärder mot POST finns och att POST är ett utbrett problem. Vi anser att 

det bör undersökas om interventionerna kan ha biverkningar som är större än nyttan. 

Vidare behövs det specificeras vilka läkemedel och vilka doser av dessa läkemedel som 

bör användas för att uppnå effekt och därigenom minska POST. Är det hjälpämnen i 

produkten eller den verksamma substansen som orsakar oönskade effekter i samband 

med intervention? Ett exempel är när lidokain har visat sig öka POST.  

 

Resultatdiskussion 

Mekanismer bakom POST anses vara irritation och inflammation till följd av intubering 

och fyllnad i kuffen (Biro, Seifert & Pasch 2005, Porter, Sidou & Husson 1999 se 

Zhang, Zhao, Li & Zhao 2016, ss. 255–256). Att kortikosteroider har god effekt på 

POST styrks av en metaanalys som publicerades 2016. Forskarna som utförde studien 

fann att förebyggande behandling med kortikosteroider signifikant minskade både 

förekomsten och svårighetsgraden av POST (Zhang, Zhao, Li & Zhao 2016). 

Anledningen till att kortikosteroider har effekt på POST är antiinflammatoriska 

egenskaper (Donelly 1969 se Zhang, Zhao, Li & Zhao 2016, s. 263). Bensydamin, 

lakrits och magnesium innehar också antiinflammatoriska egenskaper som kan förklara 

varför effekt på POST kan ses vid användning av dessa medel (Kalil, Silvestro & Austin 

2014). Detta stämmer väl överens med resultaten i vår studie. Hara & Maruyama (2005) 

fann i en studie att lokalbehandling med lidokainspray kan öka incidensen av POST. 
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Deras slutsats var att detta troligtvis beror på tillsatsämnen i sprayen snarare än på själva 

lidokainet. Sprayen innehöll till exempel etanol som kan reta slemhinnan i trakea.  

 

För att uppskatta graden av POST har olika bedömningsinstrument använts i studierna 

som inkluderats i vårt resultat. De baserar sig på patientens upplevelse och egen 

skattning av smärta, alltså en subjektiv skattning. Bedömningen av POST är inte 

specificerad till om patienten har haft ont i en viss del av halsen. Det går inte utifrån 

resultatet i denna studie att utläsa var i halsen patienterna har haft ont. Därmed kan vi 

inte svara på vad som orsakat smärtan. Det kan vara handhavandet vid 

laryngoskopering, införandet av ETT, kuffens tryck och utformning eller andra faktorer 

som har påverkat resultatet. Riskfaktorer för POST som nämnts tidigare är kvinnligt 

kön, blod på ETT vid extubation och långa anestesier. Ytterligare riskfaktorer är yngre 

patienter och patienter som drabbas av postoperativ kräkning (Biro, Seifert & Pasch 

2005). Hos patienter som tillhör dessa grupper är det av extra stor betydelse att 

anestesisjuksköterskor är medvetna om POST och vad som kan göras för att förebygga 

problemet. 

 

Att övervaka kuffens tryck är något som lyfts fram som en tänkbar åtgärd som 

potentiellt kan förebygga POST och komplikationer i samband med intubation. Syftet är 

att undvika överfyllnad av kuffen och därmed minska risken för att skador uppstår i 

trakeas slemhinna. Det är nödvändigt att övervaka kufftrycket och att använda 

mätmetoder för att göra detta. Anestesipersonalens förmåga att uppskatta kufftryck är 

många gånger otillräcklig. Intubation är en procedur som anestesipersonal genomför 

regelbundet och det viktigt att förstå och uppmärksamma risker med en överfylld kuff 

(Sultan, Carvalho, Rose & Cregg 2011). Vår sammanställning innehåller inte någon 

studie som specifikt har undersökt monitorering av kufftryck som en förebyggande 

åtgärd mot POST. Vi tycker dock att det är viktigt att nämna detta som en potentiell 

preventiv åtgärd. I åtta av de tolv studier som ingår i vår sammanställning har forskarna 

övervakat kufftrycket som en del av förfarandet. En enkel metod för att mäta kufftryck 

kan vara att använda en manometer.   

 

Resultatet i denna studie baseras på medicinska och farmakologiska data men resultaten 

är intimt sammankopplade med anestesisjuksköterskans profession och kompetens. 

Anestesisjuksköterskor ska kunna administrera läkemedel och har en nyckelroll i att 

arbeta preventivt för att främja återhämtning i det postoperativa förloppet. Att förebygga 

POST är en viktig del i att optimera patientens återhämtning efter generell anestesi. 

Higgins, Chung & Mezei (2002) menar att POST kan orsaka längre vårdtider 

postoperativt då patienter känner obehag i halsen och därför inte vill gå hem. Detta 

bidrar till ett ökat missnöje hos patienten och det är därför viktigt att uppmärksamma 

problemet. 

 

Hållbar utveckling 

Sjuksköterskor har en holistisk kunskapsgrund och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. 

Därför har sjuksköterskor skyldighet att se helheten i vården vad gäller flera faktorer. 

Det gäller bland annat ur ett globalt och ekonomiskt perspektiv (Anåker & Elf 2014). 

Studierna som inkluderats i vårt resultat kommer från olika delar av världen vilket 

belyser att POST är ett globalt problem. Ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv borde 



 12 

det finnas vinster med att förebygga POST. Att försöka minimera risken att patienter 

drabbas av komplikationer är av betydelse för att hålla nere vårdtider och öka patientens 

förmåga till återhämtning. Att vidta preventiva åtgärder för att minska incidensen av 

POST kan bidra till att minska behovet av läkemedel och vårdtiden på den postoperativa 

avdelningen.  

 

För att öka patientsäkerheten bör POST förebyggas. Anestesisjuksköterskor har en 

framträdande roll i patientsäkerhetsarbete. Det är viktigt att förbättringsarbete sker 

genom nya idéer och forskning inom flera områden (Svensk förening för anestesi och 

intensivvård (SFAI) 2015). Det finns ett stort behov av omvårdnadsforskning inom 

området. Det behövs också forskning som fastställer vilka läkemedel, naturläkemedel, 

vilka doser av dessa samt administreringssätt som är att föredra. Olika metoder för att 

förebygga POST behöver undersökas och specificeras ytterligare.  

 

För att forskningsresultaten ska kunna tillämpas måste anestesiologer involveras och 

finna konsensus eftersom det krävs ordinationer. Anestesisjuksköterskor kan inte 

tillämpa farmakologiska och vissa typer av icke farmakologiska interventioner utan 

ordination. Dock kan anestesisjuksköterskor använda andra metoder för att förebygga 

POST. Exempel på detta som framgår i litteratur inom ämnet är att anpassa storlek på 

ETT och att mäta kufftryck. Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor 

(ANIVA 2012) är perioperativ vård beroende av ett tvärprofessionellt arbetssätt. Dialog 

med anestesiolog och andra yrkeskategorier är av stor vikt för att främja 

patientsäkerheten.  

 

POST drabbar patienter och tillkommer på grund av en procedur som utförs av 

anestesipersonal. Det går inte att undvika att intubera vissa patientgrupper. Det är 

möjligt att personal inte är medvetna om att ett visst tillvägagångssätt och vissa 

procedurer kan få konsekvenser för patientens återhämtning. Upplevelse av hälsa är 

individuell och det är av vikt att se hela patienten och dennes behov. Ett sätt att främja 

hälsa och lindra lidande är att förebygga POST. Vårt resultat visar att det med ganska 

enkla metoder finns möjlighet för anestesisjuksköterskan att förebygga förekomsten av 

POST. Under arbetets gång har vi saknat forskning som varit inriktad specifikt på 

anestesisjuksköterskans arbete och möjligheten att påverka förekomsten av POST ur ett 

omvårdnadsperspektiv. 

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att kortikosteroider, NSAID-preparat, naturläkemedel, mineraler och 

form på kuff kan ha gynnsam effekt för att förebygga POST. I nuläget kan resultatet inte 

tillämpas av anestesisjuksköterskor då resultaten är tvetydiga och inte kan utföras utan 

ordination av anestesiolog. Vidare forskning inom området med inriktning på 

omvårdnad är av yttersta vikt.  
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BILAGA 1 

Litteratursökning 

Databas Datum Sökord Begräns

-ningar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

studier 

Urval 

Embase 180417 Intratracheal 

intubation 

OR 

endotracheal 

intubation 

AND ”sore 

throat” OR 

”throat pain” 

OR 

pharyngitis 

- 16328 0 0 0 

 180417 Intratracheal 

intubation 

OR 

endotracheal 

intubation 

AND ”sore 

throat” OR 

”throat pain” 

OR 

pharyngitis 

2013- 164 15 12 

Två artiklar 

ej 

tillgängliga 

i fulltext 

8 

Pubmed 180417 Intratracheal 

intubation 

AND ”sore 

throat” OR 

”throat pain” 

OR 

pharyngitis 

- 686 0 0 0 

 180417 Intratracheal 

intubation 

AND ”sore 

throat” OR 

”throat pain” 

OR 

pharyngitis 

2013- 167 

Åtta 

dubbletter 

8 6 2 

Cinahl 180417 Intratracheal 

intubation 

AND ”sore 

throat” OR 

”throat pain” 

OR 

pharyngitis 

- 80 0 0 0 
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 180417 Intratracheal 

intubation 

AND ”sore 

throat” OR 

”throat pain” 

OR 

pharyngitis 

2013-

2017 

20 

Två 

dubbletter 

3 2 2 
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BILAGA 2 

Artikelförteckning  

Författare 

Land 

Årtal 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Genomförande 

Analys 

Resultat 

Banihashem N., 

Alijanpour E., 

Hasannasab B. 

& Zarei A.  

 

Iran 

 

2015 

Prophylactic 

effects of 

lidocaine or 

beclomethasone 

spray on post-

operative sore 

throat and cough 

after orotracheal 

intubation 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

beklometason och 

lidokain som 

sprejats på tuben 

kunde minska 

antalet fall av 

POST och heshet 

efter intubation.  

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 90 kvinnor fördelades jämt i 

grupper. 

 

Inklusionskriterier var ASA1 I-II, 18-

50 år, mastektomi som krävde 

intubation via munnen och generell 

anestesi. Exklusionskriterier var svår 

luftväg, luftvägsinfektion, nasal 

intubation, halsont perioperativt, 

obesitas, neurologiska eller 

psykologiska besvär, drogmissbruk 

samt intubationsförsök >1 gång eller 

>15 sekunder. 

Delades in i tre grupper där 

två fick läkemedel och den 

tredje NaCl sprejad på ETT. 

 

POST graderades 

postoperativt med en 

fyragradig skala, 0-3, vid 

timme 1 och 24 efter 

extubation. 

 

Signifikans beräknades med 

Chi²-test och Fisher´s exakt 

test. 

Resultatet 

visade att 

beklometason 

signifikant 

minskade 

risken för 

POST. 

Chang, J.-E., 

Kim, H., Han, 

S.-H., Lee, J.-

M., Ji, S. & 

Hwang J.-Y.  

 

Korea 

Effect of 

Endotracheal 

Tube Cuff 

Shape on 

Postoperative 

Sore Throat 

after 

Syftet med 

studien var att 

jämföra incidens 

och 

allvarlighetsgrad 

av POST och 

heshet där 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 191 patienter, fördelade i två 

grupper.  

 

Inklusionskriterier var vuxna patienter, 

elektiv kirurgi i ryggläge med 

Grupp C innehöll 95 

personer och grupp T 96 

personer. 

 

POST graderades 

postoperativt med VAS, 0-

100 mm, vid timme 1, 6 och 

Resultatet 

visade att en 

konformad 

kuff 

signifikant 

minskade 

POST. 

                                                 
1 American Society of Anesthesiologists.  
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2017 

Endotracheal 

Intubation 

intubation gjorts 

med 

endotrakealtub 

med rund eller 

konformad kuff. 

intubation. Exklusionskriterier var 

känd svår luftväg, sjukdomar eller 

avvikande anatomi i nacke, farynx 

eller larynx, risk för aspiration, 

laparoskopisk operation, Cormack & 

Lehane2 grad 3 eller 4 vid 

laryngoskopi eller behov av respirator 

postoperativt. 

24 efter extubation. 

 

Data analyserades med 

SPSS. Signifikans 

beräknades med Chi²-test 

och Mann-Whitney U-test. 

Farhang, B. & 

Grondin, L.  

 

USA 

 

2018 

The Effect of 

Zinc Lozenge on 

Postoperative 

Sore Throat: A 

Prospective 

Randomized, 

Double-Blinded, 

Placebo-

Controlled 

Study 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

zink i formen som 

sugtablett kunde 

minska 

incidensen av 

POST. 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 80 patienter, fördelade i två 

grupper.  

 

Inklusionskriterier var 18+ år, ASA I-

II som skulle genomgå elektiv låg-

medelrisk kirurgi i 1-6 timmar med 

intubation. Exklusionskriterier var 

halsont preoperativt, övre 

luftvägssjukdom, nedsatt 

immunförsvar, rökare, huvud- eller 

nackkirurgi, tidigare svårintuberad, 

larynxmask, intag av tetracykliner 

eller kinoloner eller allergi mot zink. 

Grupp 1 innehöll 41 

personer och fick placebo, 

grupp 2 innehöll 39 

personer och fick sugtablett 

innehållande zink. 

 

POST graderades 

postoperativt med en 

fyragradig skala, 0-3, vid 

timme 0, 2, 4 och 24 efter 

extubation. 

 

 

Data analyserades med 

SPSS. Signifikans 

beräknades med 

generaliserad estimerad 

ekvation. 

Resultatet 

visade att zink 

som sugtablett 

signifikant 

minskade 

incidensen av 

POST de första 

4 timmarna. 

Fayyaz A., 

Furqan A., 

Comparing the 

effectiveness of 

Syftet med 

studien var att 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Delades in med 60 patienter 

i varje grupp, övervägande 

Resultatet 

visade att 

                                                 
2 Gradering av förhållanden vid insyn med direkt laryngoskopi (Heiner 2018, s. 406).  
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Ammar A. & 

Akhtar R.  

 

Pakistan 

 

2017 

betamethasone 

gel with 

lidocaine gel 

local application 

on endotracheal 

tube in 

preventing post-

operative sore 

throat (Post) 

undersöka om 

betametasongel 

eller lidokaingel 

kunde minska 

POST. 

Totalt 120 patienter, fördelade i två 

grupper. Lidokaingel applicerades på 

tuben som en ”Golden standard” på 

undersökande sjukhus. 

 

Inklusionskriterier var 35-65 år och 

elektiv kirurgi i generell anestesi. 

Exklusionskriterier var intag av 

smärtlindring eller NSAID-preparat 

preoperativt, allergi mot nämnda 

läkemedel, astma eller besvär av 

gastrit. 

män. 

 

POST graderades 

postoperativt med en 

fyragradig skala, 0-3, vid 

timme 1, 6 och 24 efter 

extubation. 

 

Data analyserades med 

SPSS. Signifikans 

beräknades med 

generaliserad estimerad 

ekvation. 

betametason 

var signifikant 

bättre än 

lidokain för att 

minska POST. 

Honarmand, A., 

Safavi, M., 

Safaei Arani A. 

& Shokrani, O.  

 

Iran 

 

2016 

The efficacy of 

different doses 

of liquorice 

gargling for 

attenuating 

postoperative 

sore throat and 

cough after 

tracheal 

intubation 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera effekten 

av lakritslösning i 

olika styrka och 

dess effekt på 

POST och hosta. 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 144 patienter, fördelade i fyra 

grupper. 

 

Inklusions- eller exklusionskriterier är 

inte angivna. Det finns dokumenterat 

att det inte är någon skillnad i 

demografi mellan grupperna. 

Delades in med 36 patienter 

i varje grupp, tre grupper 

fick lösning med lakrits och 

en grupp fick vatten. 

 

POST graderades 

postoperativt med en VAS-

skala, 0-100, vid timme 0, 2, 

4 och 24 efter extubation. 

 

Det angavs ej hur data 

analyserades eller hur 

signifikans beräknades. 

Resultatet 

visade att 

gruppen som 

fick gurgla 

lakritslösning 

som innehöll 

1g lakrits hade 

signifikant 

lägre incidens 

och lägre 

allvarlighetsgr

aden av POST. 

Kuwamura, A., 

Komasawa, N., 

Takahashi, R., 

Tanaka, M. & 

Preoperative 

Oral 

Administration 

of Kikyo-To, a 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

Kikyo-To kunde 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 70 patienter, jämt fördelade i 

två grupper. 

Delades in i två grupper där 

en fick naturläkemedel och 

den andra var kontrollgrupp. 

 

Resultatet 

visade att 

kikyo-to gav 

signifikant 
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Minami, T.  

 

Japan 

 

2016 

Kampo 

Medicine, 

Alleviates 

Postoperative 

Sore Throat: A 

Prospective, 

Double-Blind, 

Randomized 

Study 

lindra POST 

och/eller 

illamående efter 

generell anestesi. 

 

Inklusionskriterier var kvinnor, ASA 

I-II, benign kirurgi med generell 

anestesi och intubation, förväntad 

vårdtid >24 timmar. 

Exklusionskriterier var graviditet, 

användning av smärtlindring, NSAID- 

preparat eller andra naturläkemedel. 

POST graderades 

postoperativt med en NRS-

skala, 0-10, vid timme 0, 3 

och 24 efter extubation. 

 

Data analyserades med 

JMP. Signifikans 

beräknades med Mann-

Whitney U-test och Chi²-

test. 

lägre incidens 

av POST 

direkt efter 

extubation 

samt lägre 

allvarlighetsgr

adav POST 

direkt efter 

extubation och 

vid timme 3. 

Lee, J. H., Kim, 

S. B., Lee, W., 

Ki, S., Kim, M.-

H., Cho, K., 

Lim S. H., Lee 

K. M., Choi, D.-

N. & Oh, M.  

 

Korea 

 

2017 

Effects of 

topical 

dexamethasone 

in postoperative 

sore throat 

Syftet var att 

undersöka hur 

preoperativ 

gurgling av 

dexametason eller 

blötläggning av 

ETT i 

dexametason-

lösning påverkade 

incidensen och 

svårighetsgraden 

av POST. 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 90 patienter, jämt fördelade i 

grupper. 

 

Inklusionskriterier var 20-70 år, ASA 

I-II som skulle genomgå laparoskopisk 

kolecystektomi elektivt. 

Exklusionskriterier var halsont eller 

övre luftvägsinfektion preoperativt, 

långvarigt bruk av NSAID- eller 

kortisonpreparat, nasal intubation eller 

behov av nasogastrisk sond.  

Delades in i tre grupper där 

två fick läkemedel och den 

tredje placebo. 

 

POST graderades 

postoperativt med en 

fyragradig skala, 0-3, vid 

timme 24 efter extubation. 

 

Data analyserades med 

SAS. Signifikans 

beräknades med Chi²-test. 

Resultatet 

visade att 

gurgling med 

dexametason 

sänkte 

allvarlighetsgr

aden av POST. 

Blötläggning 

av ETT i 

dexametason 

hade effekt 

såväl på 

incidens som 

på 

allvarlighets-

graden av 

POST 

Lee, J., Lee, Y.- 

C., Son, J.-D., 

Lee, J.-Y. & 

The effect of 

lidocaine jelly 

on a taper-

Syftet med 

studien var att 

testa hypotesen 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 210 patienter, jämt fördelade i 

Delades in i två grupper där 

ena gruppen fick läkemedel 

på ETT och den andra NaCl 

Resultatet 

visade att 

lidokaingelé 
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Kim, H.-C.  

 

Korea 

 

2017 

shaped cuff of 

an endotracheal 

tube on the 

postoperative 

sore throat: a 

prospective 

randomized 

study: A 

CONSORT 

compliant article 

att lidokaingelé 

troligen kunde 

minska 

incidensen, 

allvarlighetsgrade

n och durationen 

av POST. 

två grupper. 

 

Inklusionskriterier var 18-80 år, ASA 

I-II som skulle genomgå laparoskopisk 

kolecystektomi elektivt i generell 

anestesi. Exklusionskriterier var 

halsont eller övre luftvägsinfektion 

preoperativt, astma, KOL, kronisk 

hosta, nedsatt tandstatus, samtidig 

eller tillfällig användning av lidokain 

eller kortison, intag av NSAID-

preparat nyligen, nasogastrisk sond, 

operation i huvud- eller halsregion, 

förväntad svår luftväg, mallampati >2, 

RSI3, intubationsförsök >1 gång eller 

allergi mot lidokaingelé.  

på ETT. 

 

POST graderades 

postoperativt med en 

fyragradig skala, 0-3, vid 

timme 1, 6, 12 och 24 efter 

extubation. 

 

Data analyserades med IBM 

SPSS. Signifikans 

beräknades med Chi²-test 

och students t-test. 

ökade 

incidensen av 

POST. 

Mekhemar N. 

A., El-agwany 

A. S., Radi W. 

K. & El-Hady 

S. M.  

 

Egypten 

 

2016 

Comparative 

study between 

benzydamine 

hydrochloride 

gel, lidocaine 

5% gel and 

lidocaine 10% 

spray on 

endotracheal 

tube cuff as 

regards 

postoperative 

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

bensydamin-

hydrokloridgel, 

lidokaingel 5 % 

och lidokainspray 

10 % för att 

minska POST. 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 124 patienter, jämt fördelade i 

grupperna. 

 

Inklusionskriterier var ASA I-II, 

ländryggsfixation som krävde generell 

anestesi. Exklusionskriterier var 

halsont preoperativt, intubationsförsök 

>1gång, mallampati >2, känd allergi 

mot bensydaminhydroklorid eller 

lidokain, rökning. 

Delades in i fyra grupper 

där tre fick läkemedel och 

den fjärde NaCl på ETT. 

 

POST graderades 

postoperativt med en 

fyragradig skala, 0-3, vid 

timme 0, 1, 6, 12 och 24 

efter extubation. 

 

Data analyserades med IBM 

SPSS. Signifikans 

Resultatet 

visade att 

bensydamin-

hydrokloridgel 

är effektivt, för 

att minska 

POST, jämfört 

med 

lidokaingel 5 

% och placebo. 

Lidokainspray 

10 % bör 

                                                 
3 Rapid sequence induction. 
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sore throat beräknades med två-sidigt 

sannolikhetstest. 

undvikas då 

det ökar 

POST. 

Narimani, M., 

Seyed Mehdi, S. 

A., Gholami, F., 

Ansari, L., 

Aryafar, M. & 

Shahbazi, F. 

 

Iran  

 

2016 

The Effect of 

Betamethasone 

Gel and 

Lidocaine Jelly 

Applied Over 

Tracheal Tube 

Cuff on 

Postoperative 

Sore Throat, 

Cough, and 

Hoarseness 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

betametasongel, 

lidokaingelé och 

sterilt vatten och 

dess effekt på 

incidensen av 

POST, hosta och 

heshet. 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 99 patienter fördelades jämt i 

grupper. 

 

Inklusionskriterier var 15-50 år, ingen 

smärta i halsen eller 

förkylningssymtom, ej operation i 

halsregionen, ej svår luftväg, ej allergi 

mot steroider, operationstid <240 

minuter, kufftryck 25-30 cm H₂O, 

fastande 6-8 timmar preopertivt eller 

ASA I-II. Exklusionskriterier var 

behov av nasal intubation eller 

svalgpackning, luftvägsinfektion eller 

pågående behandling med steroider. 

Delades in i tre grupper. 

 

POST, hosta och heshet 

mättes postoperativt vid 

timme 1, 6 och 24 efter 

extubation. 

 

Data analyserades med 

SPSS. Signifikans 

beräknades med Friedman 

test. 

Resultatet 

visade att 

sterilt vatten 

hade bäst 

effekt på 

POST initialt 

och vid 6 

timmar men att 

det inte fanns 

någon skillnad 

vid 24 timmar. 

Yadav, M., 

Chalumuru N. 

& Gopinath, R.  

 

Indien 

 

2016 

Effect of 

magnesium 

sulfate 

nebulization on 

the incidence of 

postoperative 

sore throat 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

magnesium-

inhalation kunde 

vara effektivt för 

att minska 

incidensen av 

POST. 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 100 patienter, jämt fördelade i 

två grupper. 

 

Inklusionskriterier var 18-60 år, ASA 

I-II som skulle opereras elektivt i >2 

timmar med intubation. 

Exklusionskriterier var neuromuskulär 

sjukdom, allergi eller överkänslighet 

mot läkemedel, nackkirurgi eller 

Delades in i två grupper där 

ena gruppen fick inhalera 

magnesium-sulfat och den 

andra NaCl. 

 

Patienterna frågades om 

förekomsten av POST vid 

timme 0, 2, 4 och 24 efter 

extubation. 

 

Data analyserades med 

Resultatet 

visade att 

magnesium-

inhalation 

signifikant 

minskade 

incidensen av 

post vid 24 

timmar. 
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laparoskopisk kirurgi. SPSS. Signifikans 

beräknades med ANOVA, 

Pearson Chi²-test, 

kontinuitets-korrektion, 

likelihood-kvot och Fisher´s 

exakt test. 

Yang, H. L., 

Liu, F. C., Tsai, 

S. C., Tsay, P. 

K., Lin, H. T. & 

Liu, H. E.  

 

Taiwan 

 

2016 

Ketorolac 

tromethamine 

spray prevents 

postendotracheal

-intubation-

induced sore 

throat after 

general 

anesthesia 

Syftet var att 

bedöma om 

ketorolakspray 

kunde minska 

symtomen på 

POST 

Experimentell randomiserad studie.  

 

Totalt 190 patienter, fördelade i två 

grupper.  

 

Inklusionskriterier var ASA I-III, 20-

85 år och elektiv buk- eller 

ortopedikirurgi i generell anestesi. 

Exklusionskriterier var allergi mot 

NSAID-preparat, njursjukdom eller 

njurdysfunktion, ulcus, graviditet, 

kirurgi i halsregionen, PCA4-pump, 

svår luftväg eller tidigare svårigheter 

att extubera postoperativt.  

Delades in med 95 patienter 

i varje grupp. 

 

POST graderades 

postoperativt med NRS-

skala 0-10, vid timme 1, 3, 6 

och 24 efter extubation. 

 

Data analyserades med 

SPSS. Signifikans 

beräknades med 

generaliserad estimerad 

ekvation. 

Resultatet 

visade att 

ketorolak var 

signifikant 

bättre än sterilt 

vatten för att 

förebygga 

POST. 

 

                                                 
4 Patient-controlled analgesia. 


