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SAMMANFATTNING 

Gällande riktlinjer för preoperativ fasta beskriver att patienter med liten risk för aspiration kan 

inta fast föda fram till sex timmar och klara drycker fram till två timmar före start av anestesi. 

Studier har visat att många patienter fastar längre, vilket kan ha negativ inverkan både 

fysiologiskt och på välbefinnandet som till exempel dehydrering, törst, illamående, huvudvärk 

och nedsatt insulinkänslighet. Syftet med studien var att kartlägga och beskriva preoperativa 

fastetider, dryckintag samt förekomst av törst hos patienter planerade för elektiv kirurgi. 

Strukturerade intervjuer genomfördes under fem dagar med 50 patienter som rekryterades 

konsekutivt på två preoperativa avdelningar. Resultaten visade att majoriteten av patienterna 

instruerats att inta klara drycker fram till två timmar före start av anestesi. Fastetider hos 

patienter med strikt fasta varierade mellan 7,75 till 13,25 timmar (median 10 och dryckintag 

mellan 0,5 till 7,5 glas (medelvärde 3,14; standardavvikelse 1,98). Fastetider hos patienter med 

flytande fasta varierade mellan 0,75 till 11,25 timmar (median 3,5 och dryckintag mellan 1 till 9 

glas (medelvärde 4,31; standardavvikelse 1,91). Av de 50 intervjuade patienterna uppgav 44 % 

att de upplevde törst. Studiens resultat visade på en stor variation i fastetider och dryckintag där 

de äldsta patienterna tenderade att fasta länge och inta små mängder dryck preoperativt.  

 

Nyckelord: dryckintag elektiv kirurgi, fastetimmar, preoperativt, törst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Existing guidelines for preoperative fasting means that patients with a minimal risk of aspiration 

can take solid food until six hours, and clear drinks until two hours before start of anesthesia. 

Studies have shown that many patients are fasting longer, which may be detrimental both 

physiologically and on wellbeing, for example, dehydration, thirst, nausea, headache and 

reduced insulin sensitivity. The purpose of this study was to map and describe fasting times, 

beverage intake and the incidence of thirst preoperatively in patients who were undergoing 

elective surgery. Structured interviews were conducted over five days with 50 patients who 

were enrolled consecutively in two preoperative departments. The results showed that fasting 

times in patients with strict fasting ranged from 7.75 to 13.25 hours (MD 10) and beverage 

intake between 0.5 to 7.5 glasses (3.14 SD 1,98). Fasting times in patients with float fasting 

ranged from 0.75 to 11.25 hours (MD 3,5) and beverage intake between 1 to 9 glasses (4,31 

SD 1,91). Of the 50 interviewed patients, 44 % said they experienced thirst. The results 

indicated a wide variation in preoperative fasting times and beverage intake, where the oldest 

patients tended to have long duration of fasting and intake of small amounts of beverage 

preoperatively. 

 

Keywords: beverage intake, elective surgery, fasting times, preoperative, thirst,  
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1 INLEDNING 

Att fasta inför en operation är nödvändigt för att minska riskerna för aspiration av 

maginnehåll. Anestesiläkemedel hämmar patientens normala skyddsreflexer av 

luftvägen vilket ökar risken för aspiration med allvarliga lungkomplikationer som följd. 

Riktlinjer för preoperativ fasta ändrades år 1999 från att gälla fasta från mat och dryck 

efter midnatt på operationsdygnet till fritt intag av klara drycker fram till två timmar 

före start av anestesi (American Society of Anesthesiologists, 1999). En längre 

preoperativ fasta än rekommenderat har visat sig medföra ett flertal negativa 

konsekvenser som dehydrering, törst, postoperativt illamående och insulinresistens 

(Ljungqvist, Nygren, Thorell, 2000; Marley, 2010). 

 

Trots att gällande riktlinjer för preoperativ fasta existerat i mer än ett decennium visar 

forskning att många patienter fastar längre än vad som krävs och att det råder en 

okunskap hos patienter och sjuksköterskor om fastans betydelse och konsekvenser 

(Baril & Portman, 2007; Crenshaw & Winslow, 2002, 2006, 2008). Vi har under vår 

utbildning till anestesisjuksköterskor träffat patienter som varit fastande långt fler 

timmar än nödvändigt och som intagit små mängder dryck trots instruktion om dryck 

fram till två timmar före start av anestesi. Flera patienter har besvärats av törst och 

muntorrhet vid ankomst till operationsavdelningen. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Preoperativ fasta- historisk tillbakablick  

Den ursprungliga anledningen till att fasta inför anestesi var inte rädsla för aspiration 

utan för att patienter skulle slippa det obehag som en eventuell kräkning medförde 

(Maltby, 2006). År 1862 inträffade det första kända aspirationsorsakade dödsfallet 

varefter kirurgen Lord Lister år 1883 skrev ned de första riktlinjerna för preoperativ 

fasta:”While it is desirable that there should be no solid matter in the stomach when 

chloroform is administered, it will be found very salutary to give a cup of tea or beef -

tea about two hours previously “(Maltby, 2006, s. 364). 

 

Under tidigt 1900-tal tilläts patienter inta dryck två till tre timmar före anestesi och en 

lättare frukost om deras operation var planerad till eftermiddagen (Maltby, 2006). År 

1946 studerade Mendelson, en amerikansk obstetriker, fall där gravida kvinnor 

aspirerat både fast och flytande maginnehåll under generell anestesi (Mendelson, 1946). 

De patienter som aspirerat flytande surt maginnehåll utvecklade övergående lungskada 

vilket senare blev känt som Mendelson´s syndrom. För att undvika detta 

rekommenderade Mendelson att kvinnor i förlossningsarbete - på grund av att det då 

föreligger fördröjd ventrikelpassage- skulle vara fastande, tömma ventrikeln före 

generell anestesi och erhålla läkemedel som förhöjer pH i magsäcken. Vidare 

förespråkade Mendelson en mer frekvent användning av lokalbedövningsmetoder 

framför sövning (a.a.). Det var bland annat Mendelsons upptäckter som låg till grund 

för att patienter från mitten av 1960 talet inför elektiv kirurgi rekommenderades fasta 

från mat och dryck i minst sex timmar men helst från midnatt det dygn som operationen 

skulle äga rum (Maltby, 2006). Under 1980- talet kunde kliniska försök påvisa att 

passage av klara vätskor genom ventrikeln var fullständig på mindre än två timmar. 

Traditionen att fasta från midnatt dröjde sig dock kvar men rekommendationer fanns 

från 1993 att patienter skulle tillåtas inta klara drycker fram till tre timmar före anestesi. 

Riktlinjerna för preoperativ fasta förändrades fyra år senare till de som idag finns 

gällande (a.a.). 
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2.2 Riktlinjer för preoperativ fasta 

År 1999 utformade American Society of Anesthesiologists (ASA) nya riktlinjer 

(anvisningar) för preoperativ fasta som främst innebar en kortare fasteperiod för friska 

patienter inför elektiv kirurgi (American Society of Anesthesiologists, 1999). SFAI 

(Svensk förening för anestesi och intensivvård) rekommenderar dessa riktlinjer där 

patienter med normal ventrikeltömning inför elektiv kirurgi får inta vatten (med eller 

utan socker), kaffe, te, klar saft/juice och särskild anpassad och till sin effekt 

dokumenterad preoperativ dryck fram till två timmar före anestesi. Bröstmjölk och 

bröstmjölkersättning tillåts fram till fyra timmar före anestesi och övrig dryck, sex 

timmar. All fast och halvfast föda kan intas fram till sex timmar före anestesi (SFAI, 

2005). Patienter som behöver akut kirurgi samt patienter med förväntad långsam 

ventrikeltömning innefattas inte av dessa riktlinjer utan ska bedömas individuellt.  

 

År 2007 utkom en uppdatering av ASA: s riktlinjer (American Society of 

Anesthesiologists, 2007) för obstetrisk anestesi där gravida som inte befinner sig i 

förlossningsarbete rekommenderas inta måttliga mängder klara drycker fram till två 

timmar före start av anestesi då de anses ha en normal ventrikeltömningshastighet 

(Macfie, Magides, Richmond & Reilly, 1991). Under och efter förlossning är dock 

ventrikeltömningen fördröjd (Carp, Jayaram & Stoll, 1992; Jayaram, Bowen, 

Deshpande & Carp, 1997). Överviktiga personer utan andra riskfaktorer 

rekommenderas inta klara drycker fram till två timmar före start av anestesi då man sett 

att ventrikeltömningshastigheten hos dessa är normal (Harter, Kelly, Kramer, Perez & 

Dzwonczyk, 1998, Maltby, Pytka, Watson, McTaggart Cowan & Fick, 2004). 

 

Lokala riktlinjer vid två sjukhus i Stockholmsområdet följer de riktlinjer som SFAI 

rekommenderar. Vid ett av sjukhusen får patienter som ska genomgå elektivt kejsarsnitt 

dricka klara drycker fram till två timmar före start av anestesi (Lundin, Kierkegaard, & 

Andersson, 2005) medan på det andra sjukhuset gäller fasta från mat och dryck i sex 

timmar före (Grenander, 2008). De lokala riktlinjerna beskriver vidare att om en 

fastande patient inte blivit kallad till operation efter klockan elva på operationsdagen 

förser avdelningssjuksköterskan patienten med intravenös vätskeinfusion. Ordinerade 

morgonmediciner och premedicinering tas på operationsdagen tillsammans med ett 

halvt glas vatten (Lundin, Kierkegaard, & Andersson, 2005). Patienterna får i samband 
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med den preoperativa bedömningen av anestesiolog både muntlig och skriftlig 

instruktion om fasta utformad av anestesikliniken eller respektive klinik. 

 

2.2.1 Preoperativa fastetider 

Crenshaw och Winslow (2008) presenterade en studie där patienter fastade i elva 

timmar medan Walker, Thorn och Omundsen (2006) fann en genomsnittlig fastetid på 

6,8 timmar. I en studie av Bothamley och Mardell (2005) fastade 93 % (133 av 144) 

patienter i mer än åtta timmar och Khoyratty, Bhavik, Modi och Ravichandran (2010) 

fann en genomsnittlig fastetid på 8,7 timmar. I samtliga studier hade patienterna varit 

fastande från dryck längre än vad som rekommenderas av American Society of 

Anesthesiologists (1999).  

 

I en studie av Crenshaw och Winslow (2008) visade resultaten att 85 % av 275 

patienter instrueras att fasta från både mat och dryck från midnatt dygnet innan 

operation trots att patienter med riskfaktorer för aspiration exkluderats. Orsakerna till 

detta var att det var lättare att ge en och samma instruktion till alla patienter, en 

motvilja till att förändra gamla rutiner och saknad av kunskap i aktuella 

evidensbaserade riktlinjer (Crenshaw & Winslow, 2008). 

 

Bristande kunskaper hos patienterna om den preoperativa fastan var enligt Walker, 

Thorn och Omundsen (2006) en central orsak till patienters långa fastetider. Endast 22 

% av 100 patienter i studien kunde svara korrekt på frågan om varför de skulle fasta 

preoperativt och dessa hade därmed en ökad risk att inte följa fasteinstruktionen. Även 

Baril & Portman (2007) kunde förklara längre preoperativa fastetider än 

rekommenderat med kunskapsbrist hos både patienter och personal om fastans orsaker 

och konsekvenser men även en oro hos läkare och sjuksköterskor över att patienterna 

inte skulle följa instruktioner som tillät klara drycker fram till två timmar före 

operationsstart. I flera studier nämnde läkare och sjuksköterskor risken med att 

operationsprogrammet kunde störas om patienter fick dricka senare än sex timmar före 

start av anestesi. Det ansågs bättre att alla patienter instruerades fasta från midnatt både 

vad gällde mat och dryck om operationer behövde tidigareläggas (Baril & Portman, 

2007; Bothamley & Mardell, 2005; Crenshaw & Winslow, 2008). 
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2.2.2 Preoperativ information 

Anestesisjuksköterskan bedriver anestesiologisk omvårdnad perioperativt med grund i 

patientens enskilda behov och resurser. Att skapa en lugn och trygg relation med 

patienten och sörja för att omvårdnaden blir säker och professionell är centralt för 

anestesisjuksköterskan. En del i arbetet handlar om att arbeta förebyggande så att 

patienten får ett så gott postoperativt återhämtande som möjligt. I det förebyggande 

arbetet ingår att ge patienten och dess närstående information (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening- SSF, 2008). Preoperativ 

information syftar till att ge patienten tydliga individuella instruktioner om den 

kommande operationen och det postoperativa återhämtandet. Målet med den 

preoperativa informationen är att öka patientens samarbetsvilja, delaktighet i vården 

och följsamhet till de givna instruktionerna för den perioperativa vården (Marley, 

2010). Att ge lämplig preoperativ information kan ha en lugnande effekt på patienter 

vilket kan vara ett sätt att minska den stress som är vanlig att patienter upplever i 

samband med operation (Zetterström, 2008).  

 

Den preoperativa informationen kan ges på flera sätt. Snyder- Ramos et al. (2005) 

jämförde muntlig preoperativ information, muntlig kombinerad med skriftlig 

information samt muntlig kombinerad med en informationsvideo. De patienter som 

erhållit information muntligt i kombination med video upplevde en högre grad av 

tillfredställelse samt hade uppnått en högre kunskapsnivå jämfört med de andra 

grupperna. Enligt Rankinen et al. (2007) erhöll patienter mindre preoperativ 

information än de förväntat sig och mängden information korrelerade väl med kön, 

ålder och utbildningsnivå. I studien visade det sig att äldre patienter, män och patienter 

med en lägre utbildning erhöll mest information (a.a). Sjuksköterskor som arbetar inom 

anestesi och operationssjukvård har visat sig uppleva en otillfredsställelse med den 

preoperativa informationen de ger på grund av tidspress, oklarhet kring vem som är 

ansvarig för vilken typ av information samt på vilket sätt informationen bör ges (Tse & 

So, 2008). 

2.3  Aspiration 

Syftet med den preoperativa fastan är att minska risken för aspiration i samband med 

anestesi då luftvägarnas skyddsreflexer är hämmade. Aspiration innebär inhalation av 

material från orofarynx eller magsäck till larynx och nedre luftvägar vilket orsakar 
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olika symtom beroende på mängd och typ av innehåll, antal aspirationer samt 

patientens reaktion på aspirationen (Marik, 2001). Aspiration kan leda till allvarlig 

lungsjukdom och postoperativ mortalitet (Warner, Warner & Weber, 1993). Incidensen 

för aspiration med efterföljande lungskada varierar mellan 3- 10/ 10 000 operationer 

(Beck- Schimmer & Bonvini, 2010). 

 

En ökad risk för aspiration i samband med anestesi föreligger hos patienter med 

diabetes, reflux besvär, hiatusbråck, tidigare genomgången esofaguskirurgi, pågående 

opioidbehandling, nyligen intag av mat och dryck, sänkt medvetandegrad och 

graviditet. Även patienter som kan förväntas vara svåra att intubera anses ha en ökad 

aspirationsrisk då till exempel upprepade laryngoskopier kan inducera kräk- och 

sväljreflexer i samband med ett ytligare anestesidjup (Sakai et al., 2006). Klara drycker 

passerar ventrikeln på mindre än två timmar medan fast föda måste brytas ner till 

partiklar mindre än två millimeter för att passera pylorus vilket tar tre till sex timmar 

(Maltby, Lewis, Martin & Sutherland, 1991). Flera studier har visat att intag av klara 

drycker fram till två timmar före start av anestesi jämfört med sex timmar eller mer 

varken fördröjer passagen genom ventrikeln eller sänker maginnehållets pH-värde 

(Maltby et al., 1991; Phillips, Hutchinson & Davidson, 1993; Umenai, Arai & Chihara, 

2009). Stimulering av den nedre magtömningsreflexen som uppstår i samband med 

intag av dryck ger snarare en mindre ventrikelvolym (Marley, 2010). 

2.4 Basalt vätskebehov och peroperativ vätskebehandling 

Det basala vätskebehovet hos vuxna och äldre som ska täcka kontinuerliga förluster via 

hud, lungor, avföring och urin uppgår till 30 ml/kg/dygn eller 1,5 ml/kg/timme, vilket 

för en person som väger 70 kg innebär 2100 milliliter vätska (Haljamäe, 2006). Den tid 

som förflutit efter senaste dryckintag bör peroperativt kompenseras med 1,5 ml/kg/ 

timme kristalloid vätska (Haljamäe, 2006; Waters & Nishinaga, 2010). 

 

Det är väl känt att intravenös övervätskning påverkar det postoperativa förloppet 

negativt. Överskottsvätska leder till minskad syresättning av vävnader pågrund av 

ödem och därtill störs tarmmotiliteten samt hjärtats och lungornas funktion 

(Bundgaard-Nielsen, Secher & Kehlet, 2009). Gustafsson et al. (2011) fann i en studie 

om följsamheten till ett speciellt utformat vårdprogram för kolorektalkirurgi ERAS 

(Enhanced Recovery after surgery) att för varje överflödig liter av intravenös vätska 
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perioperativt ökade den postoperativa komplikationsrisken med 32 %. Samma studie 

framhöll vidare att intag av dryck före operation gjorde att behovet av intravenös vätska 

under och efter operation minskade. 

2.5 Konsekvenser av fasta 

2.5.1 Preoperativ fasta och inverkan på vätskebalansen 

En lång preoperativ fastetid, ett litet vätskeintag eller förlust av vätska i samband med 

preoperativ tarmrengöring kan påverka och förändra preoperativt vätskestatus hos 

patienten (Mossberg, 2008). Enligt Haljamäe (2006)  är kännetecken för brist på vätska 

törst, torra slemhinnor, illamående, trötthet och minskad koncentrerad diures. 

Holte och Kehlet (2002) fann att tolv timmars fasta kunde leda till ett vätskeunderskott 

på cirka en liter. Även Bundgaard-Nielsen, Jorgensen, Secher och Kehlet (2010) 

påvisade en funktionell intravaskulär volymdeficit preoperativt hos patienter som skulle 

genomgå elektiv kirurgi. Däremot visade Jacob, Chappell, Conzen, Finsterer och Rehm 

(2008) att hjärt- och lungfriska personer efter tio timmars fasta hade en blodvolym 

inom normalgränserna. 

 

 Äldre personer utvecklar snabbare dehydrering då de har lägre andel kroppsvatten och 

en mindre blodvolym. En dehydrerad äldre patient är också mer känslig för 

anestesiläkemedels dilaterande verkan som orsakar blodtrycksfall och minskad 

hjärtminutvolym med minskad genomblödning av tillexempel njurar och hjärna vilket i 

sin tur kan leda till njursvikt och cerebrala symtom postoperativt (Mossberg, 2008). 

2.5.2 Törst 

Törst är en upplevelse av behov av vätska och utlöses av törstcentrum (Malmqvist, u.å.) 

som tillsammans med ADH: s frisättningsställe är lokaliserat i väggen av tredje 

ventrikeln i mellanhjärnan. Neuron i törstcentrum fungerar som osmoreceptorer och vid 

ökad osmolaritet i extracellulär- och cerebrospinalvätskan uppstår intracellulär 

dehydrering som stimulerar törstkänsla och frisättning av ADH. Muntorrhet är 

ytterligare en törstutlösande faktor. Vid intag av dryck släcks törstkänslan tillfälligt 

redan efter en liten volym utan att en eventuell förhöjd osmolaritet i extracellulär och 

cerebrospinalvätska helt normaliserats. Detta beror på en mekanism som består av en 

kombination av mekanisk uttänjning av magsäcken och orofaryngeal stimulering som 
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är till för att skydda mot övervätskning. Vid intag av dryck tar det 30-60 minuter för 

vätskan att fördelas i kroppen (Guyton & Hall, 2011). 

 

Hos äldre personer är törstkänslan nedsatt (Luckey & Parsa, 2003). Phillips et al. 

(1984) såg att efter 24 timmars fasta från vatten ökade varken törst eller dryckintag hos 

äldre män (67-75 år) lika mycket som hos yngre män (21-31 år) trots att osmolariteten i 

plasma och natriumkoncentration steg. Enligt Luckey och Parsa (2003) kan därför 

vätskeintaget hos äldre bli för litet i förhållande till kroppens behov varför den äldre 

patientgruppen kan behöva extra stöd att dricka mer. 

 

Upplevelser av törst och dehydrering beskrevs av Mattes (2010) som torr, raspig mun 

och hals, spruckna, torra läppar samt trötthet, irritabilitet, yrsel och huvudvärk. Madsen, 

Brosnan och Nagy (1998) undersökte olika symtom som törst, hunger, trötthet och 

sömnsvårighet hos patienter preoperativt och resultaten visade att törst var det symtom 

som patienterna upplevde som värst. Patienterna i studien hade varit fastande från 

midnatt på operationsdygnet och några patienter uttryckte att på grund av att de haft 

vätskerestriktioner upplevde ett starkt begär av vatten, en extrem muntorrhet, en känsla 

av att ha bomull i munnen, samt en så stark törst att det var svårt att svälja. Den törsten 

de upplevt preoperativt beskrevs vara än svårare postoperativt. 

 

Törst har även uppmärksammats inom intensivvården (Hweidi, 2007; Li & Puntillo, 

2006). Patienter som vårdats intuberade uppgav minnet av upplevd törst som ett 

symtom förknippat med stort obehag och törst rankades som en av de fem värsta 

stressorerna under vårdtiden på intensivvårdsavdelning (Li & Puntillo, 2006). 

 

2.5.3 Postoperativt illamående 

Risken att drabbas av postoperativt illamående och kräkningar så kallad PONV 

(Postoperative Nausea and Vomiting) är ökad hos kvinnor, icke rökare, personer som 

lätt drabbas av åksjuka, tidigare upplevd PONV och personer med pågående 

opioidbehandling (Odom-Forren, 2010). Hypoperfusionsorsakad ischemi i tarmpaketet 

som är vanlig vid kirurgi stimulerar frisättning av den högemetogena substansen 

serotonin vilket av Gan, Mythen och Glass (1997) föreslogs vara en av flera bidragande 

faktorer till postoperativt illamående och kräkningar. Flera studier har visat att 

postoperativt illamående minskade då den preoperativa fastans vätskeunderskott 
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ersattes med olika volymer intravenös vätska preoperativt (Ali, Taguchi, Holtmann & 

Kurz, 2003; Adanir, Aksun, Özgurbuz, Altin, & Sencan, 2008). I likhet med dessa fann 

Maharaj et al. (2005) att incidensen av postoperativt illamående minskade signifikant 

hos patienter med hög risk för PONV som under 20 minuter före anestesi fått 2 ml/kg 

natriumlaktat intravenöst. Även per oralt vätskeintag preoperativt inom tillåtna 

tidsramar kan förhindra PONV. Smith, Vallace och Slater (1997) jämförde frekvensen 

av postoperativt illamående hos kvinnor som genomgick gynekologisk kirurgi och såg 

att patienter som fått dricka vatten fram till två timmar före anestesi i lägre grad 

drabbades av illamående än de som fastat. Dessa patienter var mindre törstiga 

postoperativt och kunde därmed vänta med att dricka vilket minskade risken för 

illamående (a.a). Preoperativt intag av kolhydratrik dryck har i flera studier visat sig ha 

gynnsamma effekter på postoperativt illamående (Faria et al., 2009; Hausel, Nygren, 

Thorell & Ljungqvist, 2005). 

 

2.5.4 Fasta och huvudvärk 

Mosek och Korczyn (1995) undersökte om det fanns ett samband mellan den religiösa 

fastan Yom Kippur (som innebär total fasta från mat och dryck under 25 timmar) och 

huvudvärk och fann att ju längre fasta desto högre var sannolikheten att drabbas av 

huvudvärk. Det var framförallt personer med kronisk huvudvärk, exempelvis migrän, 

som drabbades och då ofta i kombination med illamående och kräkning. Även personer 

som inte led av kronisk huvudvärk drabbades i signifikant utsträckning av huvudvärk i 

samband med fasta (a.a.). Shapiro (2007) fann att huvudvärk, illamående och kräkning 

även var ett vanligt förekommande symtom vid abstinens till koffein och uppstod inom 

24 timmar efter senaste koffeinintag. Mosek och Korczyn (1995) fann även en tendens 

till att personer med kronisk huvudvärk som var konsumenter av kaffe eller te oftare 

utvecklade huvudvärk vid fasta.  

 

2.5.5 Insulinresistens 

Vid trauma mot kroppen till exempel i samband med kirurgi uppstår insulinresistens 

vilket innebär att kroppens insulinberoende vävnader, fettvävnad och skelettmuskulatur 

blir resistenta mot insulinets verkan (Ljungqvist, Nygren & Thorelll, 2000). Redan 

under den preoperativa fastan blir insulinberoende vävnader mindre känsliga för 

insulinets verkan, vilket tillsammans med traumaorsakad insulinresistens blir en 
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ogynnsam kombination för kroppen. Insulinresistens har visat sig vara en bidragande 

faktor till fördröjd postoperativ återhämtning och längre vårdtid (Thorell, Nygren & 

Ljungqvist, 1999). 

 

Thorell et al. (1999) visade att insulinresistens till stor del kunde förhindras genom att 

patienter fick inta 1200 milliliter kolhydratrik dryck, så kallad preop-dryck, före 

operation. Kolhydrattillförseln stimulerade insulinsekretion och bevarade cellernas 

känslighet för insulin även efter kirurgiskt trauma (a.a.). Kolhydratrik dryck minskade 

även preoperativ törst, hunger och oro (Hausel et al., 2001). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Studier visar att patienter av olika orsaker fastar längre än vad gällande riktlinjer för 

preoperativ fasta rekommenderar. Att inför en operation avstå från dryck längre än 

nödvändigt kan påverka patienters välbefinnande negativt med konsekvenser som törst, 

huvudvärk och dehydrering. Genom att kartlägga och beskriva patienters fastetider, 

dryckintag och förekomst av törst preoperativt kan kunskap erhållas om det finns behov 

av ytterligare utbildning och information till patienter och vårdpersonal om preoperativ 

fasta. 

 

4 SYFTE 

Syftet med studien är att kartlägga och beskriva patienters preoperativa fastetid, 

dryckintag samt upplevelse av törst.  
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5 METOD 

En empirisk surveystudie med kvantitativ och kvalitativ ansats har utförts med hjälp av 

strukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ. 

5.1 Urval 

Rekrytering av patienter till studien utfördes genom konsekutivt urval i samband med 

att patienter anlände till två preoperativa avdelningar på två sjukhus i 

Stockholmsområdet, mellan klockan kvart över sju och elva på operationsdagens 

morgon under fem vardagar i januari 2011. Målsättningen var att inkludera 25 patienter 

från två sjukhus, totalt 50 patienter. 

Inklusionskriterierna var män och kvinnor över 18 år som skulle genomgå en elektiv 

operation. Exklusionskriterierna var patienter som erhållit sederande premedicinering 

eller hade en pågående intravenös infusion samt patienter som inte behärskade svenska 

eller engelska språket eller hade någon form av svårighet att förmedla sig. 

5.2 Frågor som underlag för strukturerad intervju 

Efter genomgång av litteratur i området utformades sex frågor som underlag till 

strukturerade intervjuer. Frågorna som ställdes inkluderade: ”Vilken instruktion om 

preoperativ fasta har du fått?”, ”Hur många glas dryck har du intagit sedan klockan 

18.00 igår kväll fram till klockan 06.00 idag på morgonen?”, ”Vad bestod ditt 

dryckintag av?”,” Vilken tid intog du dryck senast?”, ” Kom du till sjukhuset idag eller 

igår?”, ”Upplever du törst just nu?” Till patienter som svarade jakande på frågan om 

törst ställdes följdfrågan ”Kan du beskriva din upplevelse av törst på en skala mellan 

noll och tio där noll är ingen törst och tio värsta tänkbara törst?”. Utöver detta noterades 

tidpunkt, om patienterna var män eller kvinnor samt att patienternas ålder efterfrågades.  

 

Frågorna gällande instruktion om fasta, tid för senaste dryckintag samt törstskattning 

baserades på ett tidigare använt instrument utformat av Crenshaw och Winslow (2002). 

Frågorna om antal glas och typ av dryck var egenkonstruerade och byggde på studier i 

preoperativ nutrition och basalt vätskebehov (Nygren, Thorell & Ljungqvist, 2007; 

Haljamäe, 2006) Med ett glas avsågs 200 milliliter vätska. Detta klargjordes för 

patienterna innan frågan ställdes för att få en optimal uppskattning av dryckintag. 
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Frågornas innehåll diskuterades och reviderades i samråd med två personer med klinisk 

erfarenhet av anestesi. Frågorna validitetstestades på sex patienter vars svar inte kom att 

ingå i studiens resultat. Frågan om upplevelse av törst var ursprungligen en ja eller nej 

fråga som efter validitetstestet utvecklades till att även innehålla numerisk skattning av 

törstintensitet. Detta för att uppnå en mer utförlig beskrivning av törstupplevelsen. 

 

Numeric rating scale (NRS) är ett 11-gradigt kliniskt väl använt validitets-och 

reliabilitetstestat mätinstrument för verbal skattning av smärtintensitet (Paice & Cohen, 

1997) och dyspné (Gift & Narsavage, 1998). NRS har även använts för skattning av 

törst (Crenshaw & Winslow, 2002; Li & Puntillo, 2006).  

 

5.3 Datainsamling 

Båda författarna genomförde intervjuerna samtidigt och var för sig på de två olika 

sjukhusen. Före start av datainsamling diskuterades genomförandet av intervjuerna 

samt hur frågorna skulle ställas så att förfarandet skulle ske så likartat som möjligt. 

 

Enligt patientdatalag (SFS 2008:355, kap. 4, § 1) är det endast den som deltar i 

patientens vård som har tillåtelse att ta del av dokumenterade patientuppgifter. Detta 

medförde att det var anestesi och operationssjuksköterskor på de preoperativa 

avdelningarna som tillhandahöll information om vilka patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna och därmed kunde tillfrågas. Patienterna tillfrågades om de ville 

delta efter att muntlig information om studien givits. Efter att informerat samtycke 

erhållits påbörjades de strukturerade intervjuerna.  

 

Intervjufrågorna ställdes i turordning och ordagrant (Olsson & Sörensen, 2007) och 

patienternas svar skrevs ner i samband med intervjutillfället. Varje intervju tog tre till 

fem minuter att genomföra. Skriftlig deltagarinformation bifogades patienternas 

dokumentmapp (se bilaga 2). Varje patients deltagarinformation och intervjublad 

försågs med en kod för att patienten i efterhand skulle ha möjlighet att avbryta sitt 

deltagande. 
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5.4 Dataanalys 

Patienternas svar på frågan om vilken instruktion om fasta de fått kunde kategoriseras i 

tre grupper. I en grupp ingick patienter som uppgav att de instruerats fasta från mat och 

dryck från midnatt eller sex timmar före start av anestesi. Denna grupp kom att kallas 

”strikt fasta”. I den andra gruppen ingick patienter som uppgav att de instruerats avstå 

från fast föda från midnatt men inta klara drycker fram till klockan 06.00 eller två 

timmar före start av anestesi. Denna grupp kom att kallas ”flytande fasta”. Patienter 

vars svar avvek från något av ovanstående placerades i en egen grupp som kom att 

kallas ”annat”. Någon detaljerad analys av dessa patienters fastetider, dryckintag och 

törst har inte gjorts. 

 

Efter varje dags datainsamling läste författarna var för sig och gick sedan tillsammans 

igenom insamlad data för att upptäcka eventuella fel. Rådata från intervjubladen lades 

sedan gemensamt in i Microsoft Office Excel för att få en överblick över materialet. 

Därefter jämfördes svar på intervjublad med Exceldokumentet för att säkerställa 

överensstämmelse. Det kvantitativa material som genererades ur svaren på frågorna om 

fastetid, dryckintag, upplevelse av törst och tid för ankomst till sjukhus kom att 

åskådliggöras med beskrivande statistik i text, diagram och tabeller.  

 

Kvalitativa data som exempel på svar som förekom i gruppen ”annat” beskrevs med 

text. Fastetider beskrevs med enheten timmar och på grund av ett snedfördelat material 

användes median (md) som centralmått. Dryckintag beskrevs med aritmetiskt 

medelvärde (m) och standardavvikelse (SD). Dryckintag och fastetider beskrevs även 

med variationsvidd. Materialet delades in i sju åldersgrupper (20-29: 30-39: 40-49: 50-

59: 60-69: 70-79: 80-89). 

6 ETISKA ASPEKTER 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien skickades via e- post till de inblandade 

klinikernas verksamhetschefer (bilaga 1). Skriftligt godkännande erhölls från samtliga 

tillfrågade. Skriftlig och muntlig information om studien delades även ut till vårdchefer 

på anestesi- och operationsklinikerna där datainsamlingen ägde rum och dessa 

informerade i sin tur berörd personal om studien skriftligen via e- post samt muntligt 

vid morgonmöte. Skriftlig information om studien placerades även ut väl synligt på de 
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preoperativa avdelningarna. Patienter som erhållit sederande premedicinering och 

patienter som av olika anledningar har svårigheter att förmedla sig har exkluderats med 

hänsyn till deras utsatthet och sårbarhet på grund av nedsatt omdöme eller medvetande. 

Författarna har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Författarna hade inte tillgång till uppgifter om vilka patienter 

som skulle anlända till den preoperativa avdelningen och därför var det inte möjligt att 

enligt informationskravet ge muntlig och skriftlig deltagarinformation i förväg. Vid 

mötet med patienten gavs en presentation av författaren, en kort beskrivning av studien 

och tidsåtgång. Patienten informerades om att deltagandet var frivilligt, att uppgifterna 

skulle behandlas anonymt och förvaras konfidentiellt, och att de när som helst kunde 

välja att avbryta intervjun. Vidare intygades att deras uppgifter endast skulle användas i 

studien och inte i några andra sammanhang. Därefter erhölls muntligt informerat 

samtycke från patienterna. Patienterna upplystes om att det i deras dokumentmapp 

bifogades skriftlig deltagarinformation och kontaktuppgifter till författarna, som efter 

operation skulle komma dem tillhanda. Patienterna hade genom detta möjlighet att i 

efterhand avbryta sitt deltagande. Ifyllda intervjublad förvarades inlåsta för att undvika 

att obehöriga kunde komma åt data som kunde relateras till deltagande patienter. 

Intervjubladen innehöll inga personuppgifter men för en person med tillgång till 

operationsprogrammet och uppgifter om datum, patientens kön och ålder samt tidpunkt 

för datainsamling skulle en patients identitet kunna avslöjas. Vid databearbetningen och 

resultatsammanställningen ersattes koderna från intervjubladen med numreringen 1-50. 

På så sätt omöjliggjordes sammankoppling mellan patient och insamlad data vilket 

säkerställde anonymiteten. Därmed upphörde möjligheten för patienter att ta tillbaka 

sina uppgifter och dra sig ur studien. Genomförandet av intervjuerna ägde rum på den 

preoperativa avdelningen där patienter låg i en gemensam sal. För att skydda 

patienternas integritet användes skiljeväggar samt en lägre samtalston (Polit & Beck, 

2008). 

. 
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7 RESULTAT 

Totalt inkluderades 50 patienter i studien. Av de inkluderade var 24 (48 %) män och 26 

(52 %) kvinnor med en medelålder på 61 (SD 16,69) år. Mellan klockan 07.15- 08.30 

anlände 39 (78 %) av samtliga 50 patienter till den preoperativa avdelningen. 

Resterande 11 (22 %) patienter anlände mellan klockan 08.30 och 10.45. 

7.1 Instruktion om preoperativ fasta 

Av 50 patienter kom gruppen ”strikt fasta” att innehålla elva patienter, gruppen 

”flytande fasta” 35 patienter och gruppen ”annat” fyra patienter. De fyra patienterna i 

gruppen ”annat” uppgav svar som skiljde sig från övriga på frågan om vilken 

instruktion om preoperativ fasta de fått. Följande beskriver innehållet i dessa patienters 

svar: instruktion om att dricka fram till klockan fyra på morgonen, instruktion att inta 

klara drycker fram till oklar tidpunkt, instruktion om att inte inta frukost samt inte fått 

någon instruktion angående fasta. Tabell 1 visar hur åldersfördelningen såg ut i 

grupperna ”strikt fasta”, ”flytande fasta” och gruppen ”annat”. 

 

Tabell 1 Åldersgruppernas fördelning i instruktionsgrupperna "strikt fasta", "flytande fasta" och 

"annat"( n=50) 

Åldersgrupper Strikt fasta 

(n=11) 

Flytande fasta 

(n=35) 

Annat          

(n=4) 

Totalt          

(n=50) 

20-29 0 2 0 2 

30-39 1 1 1 3 

40-49 3 5 0 8 

50-59 2 6 0 8 

60-69 2 10 0 12 

70-79 1 9 0 10 

80-89 2 2 3 7 
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7.2 Dryckintag 

7.2.1 Antal glas dryck i grupperna ”strikt fasta” och ”flytande fasta” 

Medelvärdet för dryckintag i gruppen ”strikt fasta” (n=11) var 3,14(SD 1,98) glas 

dryck mellan klockan 18.00 kvällen före operation och klockan 06.00 på 

operationsdagens morgon. Dryckintaget varierade mellan 0,5 glas (min) och 7,5 glas 

(max). Medelvärdet för dryckintag i gruppen ”flytande fasta” (n=35) var 4,31(SD 1,91) 

glas och varierade mellan 1 glas (min) och 9 glas (max) (figur 1). Med ett glas avsågs 

200 milliliter. 

 

 

Figur 1 Preoperativt dryckintag i antal glas hos patienter i grupperna "strikt fasta" (n=11) och 

"flytande fasta" (n=35) mellan klockan 18.00 kvällen före operation och klockan 06.00 samma dag 

som operationen skulle äga rum. 

 

7.2.2 Typ av dryck 

Av samtliga 50 patienter hade 54 % kombinerat olika drycker. Den vanligast 

förekommande drycken var vatten som intagits av 30 patienter (60 %). Kolhydratrik 

preop- dryck förekom hos sju patienter och av dessa hade sex patienter intagit 6 glas 

(1200 milliliter). Övriga drycker som förekom var kaffe (22 %), te (22 %), saft, juice, 

”sportdryck” och mjölk. 
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7.3 Fastetimmar i grupperna ”strikt fasta” och ”flytande fasta” 

Medianen för antalet fastetimmar i gruppen ”strikt fasta” (n=11) beräknades 10 timmar 

och sträckte sig mellan 7,75 (min) till 13,25 timmar (max). Patienterna i gruppen 

”flytande fasta” (n=35) hade fastat i 3,5 timmar och fastetimmarna sträckte sig mellan 

0,75 (min) till 11,25 (max) timmar (figur 2). Alla i gruppen ”strikt fasta” (n=11) hade 

börjat fasta tidigare än midnatt. I gruppen ” flytande fasta” hade 77 % (n=27) påbörjat 

sin fasta från klara drycker före klockan 06.00. Övriga i gruppen ”flytande fasta” hade 

fastat enligt instruktion det vill säga från klockan 06.00 eller senare.  

 

 

Figur 2 Antal preoperativa fastetimmar från dryck hos patienter i grupperna "strikt fasta" (n=11) 

och "flytande fasta" (n=35). 

7.4 Dryckintag och fastetimmar i olika åldersgrupper 

Inom olika åldersgrupper hos samtliga patienter i studien (n= 50) fanns den längsta 

fastetiden (8,75 timmar) och det lägsta dryckintaget (m 2,43 SD1,48 glas) hos patienter 

i åldersgruppen 80-89 år (figur 3).  
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Figur 3 Dryckintag i antal glas (m) och fastetimmar (md) inom olika åldersgrupper hos samtliga 

patienter i studien (n= 50). 

7.5 Fastetider och dryckintag hos patienter som tillbringat natten i 

hemmet eller på vårdavdelning 

Av studiens 50 patienter inkom 19 patienter (38 %) kvällen före operation och 31 

patienter (62 %) på operationsmorgonen. I gruppen ”strikt fasta” kom sex patienter till 

sjukhuset samma morgon som operationen skulle äga rum. Dessa hade fastat 10,38 

timmar (md) och intagit 3,67 glas (SD 2,34). Resterande fem patienter i gruppen ”strikt 

fasta” inkom till sjukhuset kvällen före operation och hade fastat 10 timmar (md) och 

intagit 2,5 glas (SD 1,41). Av patienter med ”flytande fasta” inkom 23 patienter till 

sjukhuset samma morgon som operationen skulle äga rum. Dessa hade fastat från klara 

drycker i 3,5 timmar (md) och intagit 4,2 glas (SD 1,74). De tolv patienter med 

”flytande fasta” som inkom till sjukhuset kvällen före operation hade fastat i 3 timmar 

(md) och intagit 4,5 glas (SD 2,27). 

7.6 Törst 

Av samtliga 50 patienter upplevde 22 patienter (44 %) törst. Skattad törst enligt NRS 

var fyra (md) och varierade mellan ett (min) och sju (max). I åldersgruppen 20-29 (n= 

2) upplevde två patienter törst, i åldersgruppen 30-39 (n= 3) upplevde två patienter 

törst, 40-49 (n= 8) tre patienter, 50-59 (n= 8) fyra patienter, 60- 69 (n= 12) fem 

patienter, 70- 79 (n= 10) fem patienter och i åldersgruppen 80- 89 (n= 7) en patient. Av 

de 22 patienter som upplevde törst tillhörde fyra patienter gruppen ” strikt fasta”, 16 
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patienter gruppen ” flytande fasta” och två patienter gruppen ”annat”. Av de sex 

patienter som druckit sex glas (1200 milliliter) kolhydratrik preop- dryck upplevde en 

patient törst och dessa patienter tillhörde gruppen ”flytande fasta”. 

Tabell 2 Andel patienter som upplevde törst i grupperna strikt och flytande fasta, samt 

fastetimmar och dryckintag i respektive grupp 

Instruktion Patienter som 

upplevde törst 

Antal fastetimmar  Antal glas) Törst (NRS) 

       n              % md SD Md 

Strikt fasta 4 36 10,5 4,1(2,87) 4 

Flytande fasta 16 46 4,6 4,4(1,96) 4 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Att använda en strukturerad intervju som datainsamlingsmetod lämpade sig väl i den 

aktuella studien. Datainsamlingen ägde rum i en miljö där patienter vistas kortvarigt 

och saknar optimala förutsättningar för att själva fylla i ett frågeformulär. Genom att 

träffa patienterna personligen var det dessutom sannolikt att en högre kvalitet på data 

erhölls och färre bortfall och nekande svar uppstod än om frågeformulär som 

respondenterna själva skulle fylla i delats ut (Polit & Beck, 2008).  

 

Studien utfördes på två olika sjukhus där patienter från olika kliniker opererades. För 

författarna var både typ av operativt ingrepp och ASA- klassificering okänt då tillgång 

till patientjournaler inte fanns. De studerade patienterna skiljde sig därmed sannolikt åt 

i typ av kirurgiskt ingrepp samt ASA- klassificering. Att även ålder och kön varierade 

var däremot känt. Att ha en stor variation i urvalet speglar populationen väl (Polit & 

Beck, 2008) och var därmed en styrka med studien. Resultaten är emellertid inte 

generaliserbara för hela populationen då stickprovet var litet. En övervägande del av 

patienterna hade fått instruktion om flytande fasta vilket gjorde att jämförelser mellan 

grupperna flytande och strikt fasta inte kunde göras (Polit & Beck, 2008). Syftet med 

studien var dock inte att titta på enskilda patientgrupper eller göra jämförelser mellan 

fasteinstruktionsgrupper utan att kartlägga och beskriva fastetider, dryckintag och 

upplevelse av törst. 

 

Datainsamlingen utfördes preoperativt då sannolikheten var större att patienterna skulle 

komma ihåg hur mycket och vad de druckit och kunna uppskatta sin känsla av törst. 

Detta förfarande var en styrka i studien. I flera studier har man valt att intervjua 

patienter om fastetider och törst efter operation då man är rädd att patienterna ska 

uppge osanningsenliga svar, som till exempel för sent intag dryck och därmed få sin 

operation uppskjuten (Crenshaw & Winslow, 2002, 2006, 2008). Enligt Polit och Beck 

(2008) kan personer som är medvetna om att de deltar i en studie förvränga sina svar på 

grund av en vilja att deras svar skall låta bra eller på grund av en oföljsamhet till 

medicinska- eller omvårdnadsinstruktioner. I samband med intervjuerna eftersträvades 

att få patienterna att känna sig lugna och trygga vilket enligt Polit och Beck (2008) ökar 
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chanserna för ärliga svar. Detta genom att uppträda artigt, vänligt och med ett neutralt 

förhållningssätt inför patienternas åsikter och svar.  

 

För att uppnå det önskade antalet deltagare (n=50) inom ramen för studiens 

tidsomfattning utfördes datainsamlingen samtidigt av båda författarna på två olika 

preoperativa avdelningar. Trots en i förväg noggrann genomgång av genomförandet av 

intervjuerna kan den parallella datainsamlingen ha påverkat studien. Om en person 

hade genomfört alla intervjuerna hade chansen ökat att intervjuerna utförts helt lika. 

Samtliga som tillfrågades om deltagande tackade ja och fullföljde även intervjuerna. 

Detta kan ha berott på att intervjuerna endast tog 3-5 minuter att genomföra samt att 

frågorna var enkla, korta och av okänslig karaktär. Datainsamlingen utfördes på 

morgonen då flest patienter anländer till den preoperativa avdelningen och få patienter 

kunde förväntas anlända med intravenös infusion.  

 

Att fasta längre än vad som rekommenderas (ASA, 1999) kan få negativa konsekvenser 

som törst (Madsen et al, 1998), postoperativt illamående (Ali et al, 2003; Adanir et al, 

2008) och huvudvärk (Mosek & Korczyn, 1995). I den aktuella studien har av dessa 

konsekvenser endast törst studerats. Författarna ansåg att det inte fanns möjlighet att 

inom ramen för studiens tidsomfattning även studera illamående och huvudvärk. Det är 

däremot viktigt att känna till att patienter kan drabbas av detta om den preoperativa 

fastan blir längre än nödvändigt.   

 

Frågan om vilken typ av dryck som intagits mellan klockan 18.00 och 06.00 på 

operationsmorgonen ställdes för att identifiera de patienter som intagit 1200 milliliter 

”pre-op dryck” mellan klockan 18.00 och 06.00 vilket ordineras av patientens ansvariga 

läkare. Dessa patienter har därmed inte själva valt mängd dryck och fastetid. 

 

Enligt SFAI: s riktlinjer har anestesiologen ansvar för den preoperativa medicinska 

bedömningen (SFAI, 2005). I denna ingår ett delmål som innebär att instruera patienten 

om specifika förberedande åtgärder som till exempel fasta (Arvidsson, 2005). Alla 

patienter som skall opereras bör därmed ha erhållit instruktion om fasta. Frågan om 

vilken instruktion om preoperativ fasta patienten fått förutsätter därför att patienten har 

fått en instruktion. Polit och Beck (2008) råder dock forskare att undvika att ge 
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respondenter intryck av att de borde vara informerade varför detta kan anses vara en 

svaghet med studien. 

 

Patienter som anlände till den preoperativa avdelningen visste inte i förväg att de skulle 

tillfrågas om att delta i en studie. Av etiska skäl bör deltagarinformation ges muntligt 

och skriftligt i god tid inför en undersökning så att den tillfrågade får tid till att besluta 

om deltagande (Olsson & Sörensen, 2007). I och med patientdatalagen hade författarna 

inga uppgifter om vem som skulle anlända till den preoperativa avdelningen. Därmed 

kunde patienterna inte tillfrågas om deltagande i förväg. Detta kan ha minskat risken 

för eventuell Hawthorne effekt som innebär att deltagares beteende påverkas av att de 

vet att de ingår i en studie (Polit & Beck, 2008). Patienterna hade då kunnat inta mer 

eller mindre dryck än de normalt skulle ha gjort beroende av vad de trodde förväntades 

av dem. 

 

På grund av den korta tid patienterna befann sig på den preoperativa avdelningen 

begränsades möjligheten att utvärdera frågeformulärets reliabilitet genom till exempel 

test-retest teknik (Ejlertsson, 2005). Detta var en svaghet med studien. 

 

Författarna har inte kunnat finna studier på att NRS skulle vara validerat och 

reliabilitetstestat på törst. Mätinstrumentet förekommer dock i flera studier för skattning 

av törst (Li & Puntillo, 2006; Crenshaw & Winslow, 2002 ). Visuell analog skala 

(VAS) och numerisk skala korrelerar väl men den numeriska skalan kan vara lättare för 

patienter att förstå än VAS (DeLoach, Higgins, Caplan & Stiff, 1998; Paice & Cohen, 

2001).  

8.2 Resultatdiskussion 

I studien delades patienterna in i tre grupper efter typ av instruktion om preoperativ 

fasta de erhållit då man i grupperna hade olika förutsättningar för intag av dryck samt 

fastetid. Patienter som instruerats fasta från midnatt eller sex timmar före start av 

anestesi (strikt fasta) borde rimligtvis haft en längre fastetid och mindre dryckintag än 

patienter som haft möjlighet att dricka fram till klockan 06.00 eller två timmar före start 

av anestesi (flytande fasta). För de fyra patienterna i gruppen ”annat” var det oklart 

vilken eller om de fått någon instruktion om preoperativ fasta. Därmed har dessa 

patienters svar inte tagits med i analysen av fastetimmar, dryckintag och upplevelse av 
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törst. Dock ger det kunskap om att det faktiskt finns patienter som inte känner till 

vilken instruktion om preoperativ fasta de fått.  

 

Majoriteten av patienterna (78 %) var planerade att opereras på morgonen och deras 

instruktion var då att fasta från midnatt eller klockan 06.00 och inte uttryckt som sex 

respektive två timmar som rekommenderas i riktlinjerna för preoperativ fasta (ASA, 

1999). I de fall då patienter opereras tidigt på morgonen stämmer de angivna 

klockslagen med rekommenderat antal timmar. Då datainsamlingen till denna studie 

utfördes mellan klockan 07.15 och 11.00 har författarna inte kunskap om vilka 

instruktioner om preoperativ fasta patienter som opereras senare under dagen får. Enligt 

Crenshaw och Winslow (2008) är det till patienter som planeras för operation senare 

under dagen viktigt att ge individuellt anpassad instruktion om fasta med specifik 

tidsangivelse för senaste intag av fast föda och dryck för att hålla fastetiden så kort som 

möjligt. Bothamley och Mardell (2005) föreslår att patienter skall hållas fastande från 

klockan 06.00 på operationsmorgonen och fram till att det konstaterats om förändringar 

har skett gällande turordning i operationsprogrammet. Då kan patienter som planerats 

till senare under dagen tillåtas inta dryck fram till två timmar före den faktiska tiden för 

start av anestesi. För att detta skall fungera är det viktigt med regelbunden kontakt 

mellan operationsavdelning och vårdavdelning. Den preoperativa fasteinstruktionen 

föreslås av Crenshaw och Winslow (2006) kunna formuleras enligt följandet: _____kan 

dricka klara drycker fram till klockan_____ där klockslaget skrivs in individuellt för 

varje patient. 

 

I studien har elva (22 %) patienter fått instruktion strikt fasta och 35 (70 %) flytande 

fasta. Detta ger en uppfattning av att det råder en god följsamhet till gällande riktlinjer 

för preoperativ fasta. Detta styrks av fynd gjorda av Hanneman et al. (2006) som fann 

att 85 % av 191 tillfrågade anestesiologer ibland annat Sverige gav preoperativa 

fasteinstruktioner enligt ASA:s riktlinjer. Breuer et al (2010) fann att 45 % av 2346 

tyska anestesiologer gav patienter fasteinstruktion enligt ”eased fasting practice” vilket 

innebar att avstå från fast föda från midnatt på operationsdygnet och från klara drycker 

från klockan 06.00 på operationsmorgonen. Vidare visade studien att 34 % gav 

instruktion om att avstå från klara drycker fram till två timmar före start av anestesi 

samt sex timmar då det gällde fast föda (a.a.).  
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De elva patienter i den aktuella studien som instruerades fasta från midnatt kan med 

stöd av ovan beskrivna studier förväntats ha någon riskfaktor för aspiration, men då det 

i denna studie inte fanns några medicinska uppgifter om patienterna kan inga slutsatser 

dras. Kunskaper och erfarenheter om aktuella fasteriktlinjer hos anestesiologen 

påverkar vilken faktisk instruktion som patienten får (Crenshaw & Winslow, 2008) och 

risken fanns alltså att dessa elva patienter istället fått sin fasteinstruktion av en 

anestesiolog som valt att inte följa gällande riktlinjer. Studier visar att patienter hålls 

fastande längre än nödvändigt av hänsyn till eventuella förändringar i 

operationsprogrammet (Baril & Portman, 2007; Crenshaw & Winslow, 2008). 

Crenshaw och Winslow (2002, 2006) visade emellertid i två studier att det var mycket 

få operationer som blev tidigarelagda mer än 20 minuter (0 respektive 5 %). Däremot 

var 36 % respektive 27 % av operationerna försenade mer än 20 minuter (Crenshaw & 

Winslow, 2002, 2006). Att patienter skulle finna det svårt och förvirrande att följa 

fasteinstruktioner som innebär att klara drycker får intas fram till två timmar före start 

av anestesi har ansetts vara en orsak till långa preoperativa fastetider (Crenshaw & 

Winslow, 2008). Murphy, Ault, Wong och Szokol, (2000) fann däremot att få 

operationer fick ställas in på grund av patienters bristande följsamhet till 

fasteinstruktion om klara drycker fram till två timmar före start av anestesi.  

 

Enligt Kozlow, Berenholz, Garrett, Dorman och Pronovost (2003) har äldre personer en 

ökad risk för aspiration i samband med anestesi. Studien visar att personer över 80 år 

löper en tio gånger högre risk att drabbas av aspirationspneumoni jämfört med personer 

i åldern 18-29. Saufl (2004) betonar dock att fysiologisk funktion framför faktisk ålder 

är ett mer tillförlitligt sätt att skatta risker i samband med anestesi och kirurgi vilket 

också ses i denna studie då flera patienter äldre än 80 år fått instruktion om att inta klara 

drycker fram till två timmar före start av anestesi. Att eftersträva en kort preoperativ 

fastetid hos äldre är även viktigt då de lättare utvecklar dehydrering (Mossberg, 2005; 

Asher, 2004). 

 

I gruppen ”annat” ingick fyra patienter varav tre uppgav svar som ”instruktion att inta 

klara drycker fram till oklar tidpunkt”, ”instruktion om att inte inta frukost” samt ”inte 

fått någon instruktion angående fasta”. Två av dessa patienter var över 80 år gamla. 

På grund av åldrandets inverkan på hörsel, syn och minne bör information i samband 

med preoperativa förberedelser till äldre personer ges både muntligt och skriftligt. Den 
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muntliga informationen bör kommuniceras långsamt och tydligt och skriftlig 

information bör vara skriven med större teckenstorlek (Saufl, 2004). De äldre 

patienternas svar på frågan om instruktion kan tolkas som att de inte till fullo förstått 

den preoperativa informationen. 

 

I genomsnitt hade patienterna i gruppen ”strikt fasta” respektive ”flytande fasta” i 

studien intagit cirka tre respektive fyra glas dryck mellan klockan 18.00 -06.00 vilket 

motsvarar 600 respektive 800 milliliter. Dessa volymer kan relateras till det basala 

vätskebehovet (1,5 ml/ kg/timme) (Hjelmqvist & Haljamäe, 2006) och de som druckit 

800 milliliter kan anses haft ett relativt bra dryckintag inom ramen för hur mycket en 

person kan inta i dryck under dygnets vakna timmar. Patienternas dryckintag i gruppen 

strikt fasta var däremot i underkant.  

 

Det lägsta dryckintaget fanns hos en 73- årig patient som endast druckit 0,5 glas vatten 

och hade vid intervjutillfället fastat i 13 timmar och 15 minuter. Patienten tillhörde 

gruppen strikt fasta. Patienter mellan 80 och 89 år (n=7) hade druckit i genomsnitt 2,43 

glas vilket var mindre än övriga ålderskategorier. Av dessa upplevde endast en patient 

törst vilket skulle kunna bekräftas av det faktum att äldre personer kan ha en minskad 

upplevelse av törst (Phillips et al., 1984) och därför anses det av författarna vara än mer 

nödvändigt att till äldre betona vikten av ett tillräckligt preoperativt vätskeintag. 

 

Intag av kaffe (n=11) och te (n=11) var i studien relativt vanligt förekommande, men 

det var dock inte känt vid vilken tidpunkt som patienterna drack just dessa drycker. 

Weber, Ereth och Danielson (1993) såg att personer som var vana att inta koffeinhaltiga 

drycker på morgonen i mindre utsträckning drabbades av huvudvärk postoperativt om 

de drack kaffe eller te preoperativt.  

 

Patienterna i gruppen strikt fasta hade fastat tio timmar (md) och alla patienter i 

gruppen hade fastat längre än instruerat vilket kan bero på att de hade gått och lagt sig 

före midnatt. Att förkorta fastetiderna för dessa patienter kan därmed vara svårt. 

Fastetiden i gruppen ”strikt fasta” liknar de fastetider som Crenshaw och Winslow 

(2008) presenterar (elva timmar). 
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Patienterna i gruppen flytande fasta hade fastat 3,5 timmar (md). Det fanns dock stor 

variation inom gruppen, exempelvis hade en patient varit fastande i 0,75 timmar och en 

annan patient i 11,25 timmar. En patient hade således 1,25 timme för kort fastetid vid 

tidpunkten för intervjun vilket innebar en säkerhetsrisk då två timmars fasta från klara 

drycker gäller. Det är dock inte känt hur lång tid som skulle förflyta mellan intervju och 

start av anestesi. Patientansvarig anestesisjuksköterska frågar alltid patienter om fasta 

innan anestesi påbörjas och författarna känner inte till om denna patient fick sin 

operation uppskjuten pågrund av för kort fasta eller inte. Fastetiden i gruppen ”flytande 

fasta” är betydligt kortare än vad tidigare studier visar (Baril & Portman, 2007; 

Khoyratty et al, 2010; Bothamley & Mardell, 2005; Walker et al, 2006). 

 

För att minska fastetider är den preoperativa informationen till patienten viktig. 

Resultaten i studien visar att 77 % av patienterna i gruppen flytande fasta hade fastat 

längre än instruerat. Studier visar att många patienter saknar kunskaper om fastans 

betydelse och konsekvenser (Walker et al, 2006; Crenshaw & Winslow, 2006) och att 

dessa tenderar att fasta längre än rekommenderat i tron att det är säkrare för dem 

(Khoyratty et al, 2010). Salzwedel et al. (2008) jämförde patienter som erhållit 

preoperativ information, innehållande bland annat instruktioner om fasta, via en 

videofilm före eller efter det preoperativa samtalet med en anestesiolog och patienter 

som endast erhållit ett preoperativt samtal. Patienterna som fått se videofilmen hade en 

större förståelse för den planerade anestesin och operationen. Information om 

preoperativ fasta bör innehålla förklaringar om orsaken till fasta, hur länge patienten 

bör fasta samt konsekvenser av en längre fasta än rekommenderat (Khoyratty et al, 

2010). 

 

Frågan om när patienterna anlände till sjukhuset ställdes då författarna hade ett intresse 

att veta om fastetider och dryckintag skiljer sig mellan patienter som kommer till 

sjukhuset kvällen före sin operation och patienter som kommer till sjukhuset samma 

morgon som operationen skall äga rum. Patienter som tillbringar natten i hemmet har å 

ena sidan större frihet att styra över sitt dryckintag och välja vad de vill dricka i större 

utsträckning än de som tillbringar natten på vårdavdelning. Å andra sidan kan 

vårdpersonal uppmuntra patienter att inta dryck under kvällen, samt under morgonen i 

samband med övriga förberedelser och därmed minimera antalet fastetimmar. Av 

patienter med flytande fasta (n=35) kom 23 till sjukhuset på operationsmorgonen 
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medan 12 tillbringade natten på sjukhuset. Både fastetid och dryckintag var likartat 

mellan grupperna där patienter som tillbringat natten på sjukhuset fastat tre timmar och 

intagit 4,5 glas dryck, och patienter som sovit hemma hade fastat 3,5 timmar och 

druckit 4,2 glas dryck. Detta resultat tolkas av författarna som positivt i den meningen 

att det tyder på god följsamhet till instruktioner bland både patienter och vårdpersonal.  

 

Det bör tilläggas att fyra av patienterna som kom till sjukhuset kvällen innan operation 

hade intagit samma mängd preop- dryck (sex glas mellan klockan 18 och 06), vilket av 

författarna tolkas som att de ingick i ERAS-programmet (”Enhanced Recovery after 

surgery”) där patienter ordineras inta en viss volym kolhydratrik dryck vid en viss 

tidpunkt (Iversen, 2009). Dessa patienter hade inte styrt sitt dryckintag själva. 

 

I studien upplevde 44 % (n=22) av patienterna törst. En anledning till att inte fler 

upplevde törst vid intervjutillfället kan ha varit att de strax innan ankomst till den 

preoperativa avdelningen druckit mellan 100-150 ml vatten till premedicinering eller 

morgonmedicin. Som tidigare nämnts leder den av dryckintag orofaryngeala 

stimuleringen till att törstkänslan avtar i syfte att minska risken för överhydrering 

(Guyton & Hall, 2011 ). Törst och intag av dryck är även relaterat till annat än 

vätskebehov. Brunstrom (2002) rapporterade att personer som hade fri tillgång till 

vatten främst upplevde törst i samband med måltid och de upplevde törst trots att det 

inte fanns en fysiologisk förklaring till detta, som ökad osmolaritet i 

extracellulärvätskan. Vidare kan stress, nervositet och olika läkemedel mot tillexempel 

högt blodtryck, astma, depression och allergi orsaka törst och muntorrhet (Lyngstam, 

2010). Sjuksköterskan kan upplysa patienter om strategier som att fukta munnen, borsta 

tänderna eller suga på en isbit för att lindra törst preoperativt (Crenshaw & Winslow, 

2002). 

 

Det genomsnittliga värdet för uppskattad känsla av törst enligt NRS var i studien 4 med 

en variationsvidd mellan ett (min) och sju (max). Av patienterna som upplevde törst 

(n=22) skattade 41 % fem eller mer enligt NRS. Detta kan jämföras med Crenshaw och 

Winslow (2002, 2006) som fann att 45 % respektive 65 % av deras patienter med törst 

skattade fem eller mer. Fynden i studien kan anses vara kliniskt relevanta då törst är 

som tidigare nämnts det som patienter besväras mest av i den preoperativa perioden 

(Madsen et al, 1998). 
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8.3 Slutsats 

Majoriteten av patienterna i studien hade erhållit instruktion om att inta klara drycker 

fram till två timmar före start av anestesi. Studiens resultat presenterar fastetider som 

var kortare jämfört med äldre studier i området och ett dryckintag som överlag 

motsvarade det basala vätskebehovet. Resultaten uppvisade emellertid stor variation i 

dessa variabler där den äldre ålderskategorin 80-89 år tenderade att inta små mängder 

dryck och ha en längre fastetid än övriga åldersgrupper. Av patienterna i studien 

upplevde 44 % törst, med en intensitet av 4 enligt NRS. Törst med en intensitet av 4 på 

den 11 gradiga NRS skalan upplevdes av runt hälften av patienterna både i grupperna 

flytande och strikt fasta. 

8.4 Klinisk betydelse 

Även om fastetiderna över lag inte var anmärkningsvärt långa bland patienterna i 

studien anser författarna att det bör uppmärksammas att det finns patienter som fastar 

länge och intar små mängder vätska inför elektiv kirurgi. Om studiens resultat 

rapporteras till vårdavdelningar kan patienter i större utsträckning informeras om vikten 

av att det inte är fördelaktigt att fasta längre än instruerat och att välbefinnandet 

påverkas negativt. Personal på vårdavdelningar bör även upplysas om att törst kan vara 

ett stort besvär för patienter. Kunskapen om en del patienters långa fastetider är även 

viktig för anestesiläkare som instruerar patienter i preoperativ fasta som då kan 

tydligöra instruktionerna och försäkra sig om att patienten förstått. Studiens resultat kan 

även ge anestesisjuksköterskan viktig kunskap för planeringen av anestesin vad gäller 

vätskebalans och välbefinnande.  

8.5 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att i en större studie kartlägga hur fastetider och dryckintag 

ser ut hos patienter som opereras elektivt senare under dagen samt för patienter som 

skall opereras akut. Förekommer det att patienter får individuellt anpassade 

instruktioner om preoperativ fasta efter den tid som operationen är planerad, eller får 

alla fasta från klockan 06.00 eller midnatt? 

 

En ytterligare aspekt vore att undersöka fastetimmar och dryckintag hos patienter som 

träffat anestesisjuksköterskan i en så kallad perioperativ dialog. 
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Preoperativ information om fasta ingår i den preoperativa bedömningen av patienten 

som utförs av anestesiologen. Anestesisjuksköterskan träffar vanligtvis patienten först 

när denne anländer till operationsavdelningen. Lindwall, von Post & Bergbom (2003) 

förespråkar en perioperativ dialog i vilken anestesisjuksköterskan möter patienten före- 

under samt efter operation.  

Syftet med att möta patienter före operation, till exempel på vårdavdelningen dagen 

före, är att lära känna patienten, klargöra frågor och funderingar som patienten har 

kring operationen och att tillsammans börja planera för patientens vård. I detta möte 

skulle frågor och funderingar kring den preoperativa fastan kunna klargöras och 

diskuteras, råd skulle kunna ges om vikten av att äta och dricka ordentligt fram till det 

att fastan börjar. Framtida forskning vore därmed intressant att undersöka om dessa 

patienter skulle få en kortare fastetid och ett ökat välbefinnande preoperativt.  

 

I en framtida studie skulle det även vara av intresse att undersöka sambandet mellan 

preoperativ fastetid och dryckintag samt förekomsten av preoperativ huvudvärk och 

postoperativt illamående. 
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BILAGA 1 

 
Till verksamhetschefen vid  

  

Förfrågan angående genomförande av studie. 

 

 Vi, Anna Gerber och Olivia Falk, studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen 

med inriktning mot anestesi vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Kartläggning av patienters preoperativa fastetider, 

dryckintag samt upplevelse av törst. 

Studiens övergripande forskningsfrågor är: Hur långa är patienters preoperativa 

fastetiderna, samt hur mycket dryck intar patienter preoperativt? 

  

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av korta strukturerade intervjuer om cirka 

fem minuter med patienter planerade för elektiv kirurgi. Intervjuerna kommer att äga 

rum på den preoperativa avdelningen. Frågor som kommer att ställas handlar om hur 

länge patienten har fastat, vilka instruktioner de fått kring fasta samt hur mycket 

vätska de intagit preoperativt.  

 

(Vg se bifogad projektplan.) 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras pågå under en vecka i januari 2011. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade patienter inhämtas informerat samtycke inför deltagande i 

undersökningen. Inga personuppgifter kommer att samlas (se bifogad projektplan). 

Alla resultat kommer att redovisas så att personer och enheter inte kan identifieras. 

Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen på 

anestesikliniken Södersjukhuset/ Karolinska sjukhuset Solna. 

Stockholm 101210. 

 

Författare    

Anna Gerber   Olivia Falk 

Mail-adress   Mail-adress 

Telefonnummer  Telefonnummer   

 

Handledare: Ingvor Ultenius, Mail-adress 

 

 

Röda Korsets Högskola 
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BILAGA 2 

 

 
 

 

Deltagarinformation     Kod: 

 
Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi 

vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Kartläggning av patienters preoperativa fastetider, 

dryckintag samt upplevelse av törst. 

 
Området vi önskar studera är: Preoperativ fasta 
  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående: Vilken 

instruktion om preoperativ fasta du erhållit, hur många glas dryck samt vilka drycker du 

intog från klockan 18 kvällen före din operation fram till klockan 06 på operationsdagens 

morgon, vid vilken tid du senast intog dryck samt om du upplever törst. Vi önskar även 

veta om anlände till din vårdavdelning kvällen före din operation eller samma morgon. 

  

Intervjuundersökningen tar cirka fem minuter att genomföra. Dina svar/resultat kommer 

att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan 

identifieras. 

 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer 

detta inte att påverka ditt framtida omhändertagande. Om du i efterhand ångrar dig och 

vill ta tillbaka dina uppgifter kan du kontakta oss och uppge den kod som återfinns högst 

upp på detta blad. 

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  

 

Stockholm: 2011-01-12 

 

Författare 

Anna Gerber   Olivia Falk 

Mail-adress   Mail-adress 

Telefonnummer  Telefonnummer  
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