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Publikations år  

Land 
Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvallitet 
1996 

England 
Anne Chapman Current theory 

and practice: a 
study of pre-

operative fasting 

Syftet med studien var 
att undersöka 

preoperativa riktlinjer 
och praktiskt arbete i 

förhållande till 
vätskeintag. 

Kvalitativ metod 
användes. Strukturerade 
och semi-strukturerade 

intervjuer 
(strukturerade från 
Hamilton-Smith´s 

frågeformulär). 
n=102 (patienter)  

n=13 
(anestesisjuksköterskor) 
n=35 (sjuksköterskor) 

Sjuksköterskor och 
anestesipersonal är eniga 

om att patienter fastar 
längre än rekommenderad 

tid, ändå speglas 
fasteregimen av en oklar 

policy, vilket har 
utformats baserat på 

rutiner och 
bekvämligheter för 

avdelnings- och 
operationsledningen. 

Grad III 

2002 
USA 

Jeannette T. 
Crenshaw, 

Elizabeth H. 
Winslow 

Preoperative 
Fasting: Old 

Habits Die Hard 

Syftet med studien var 
att undersöka om de 

nya ASA 
rekommendationerna 

hade förändrat 
praktiken. 

Kvalitativ metod 
användes där n=155 

patienter blev 
intervjuade. Urvalet var 

vuxna patienter som 
skulle genomgå elektiv 

kirurgi. 

Mer samarbete behövs 
mellan sjuksköterskor och 
resten av operationslaget 
för att försäkra sig om att 
aktuella ASA riktlinjer 

följs och är uppdaterade. 
Sjuksköterskorna borde 
vara mer bestämda då de 

har delat ansvar med 
kirurgerna om att 

informera patienter om 
varför, samt hur länge de 
behöver fasta. Eftersom 
törst är besvärligt borde 
sjuksköterskor lära ut 

strategier för hur patienter 
ska klara av att handskas 

med törst. Slutligen 
poängteras vikten av att 
arbeta evidensbaserat då 
patienterna mår bäst av 

det. 

Grad I 
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2005 

Holland 
Danny E.C.van 
Hoorn, Petra G. 

Boelens, Mariska 
C. van Middelaar-
Voskuilen, Robert 

J. Nijveldt, 
Hubert Prins, 

Hetty Bouritius, 
Zandrie Hofman, 
Laura M`rabet, 
Paul A.M. van 

Leeuwen, Klaske 
van Norren. 

Preoperative 
feeding preserves 

heart function 
and decrease 

oxidative injury 
in rats. 

Syftet med studien var 
att undersöka om där 
fanns något samband 
mellan preoperativ 
nutritionsstatus och 

postoperativ 
organfunktion. 

Kvantitativ metod 
användes där 

matning jämfördes 
med fasta och 
biokemiska 

parametrar inför 
elektiv kirurgi på 

råttor. 

De fastande råttorna hade 
olika påverkan på hjärtat, 
levern och njurarna. De 
fastande råttorna visade 

högre tarm koncentration 
än de matade. De 

matande råttorna hade 
också en högre kapacitet 
att frisätta energin som är 

nödvändigt för 
tillfrisknandet vilket tyder 

på en ökad glukos nivå. 
Denna data förslår att 
höga glukos nivåer är 

fördelaktiga  vid 
postischemiska 
återhämtanden. 

Grad I 

2000 
USA 

Frances M. 
Kramer 

Patient 
perception of the 

importance of 
maintaining 
preoperative 
NPO status 

Syftet med studien var 
att undersöka hur NPO 

instruktioner 
påverkade kunskap 
och uppfattning av 

betydelsen och 
upprätthållandet av 
preoperativ NPO 

status. 

Kvalitativ metod 
användes där 

patienterna svarade 
på ett 

frågeformulär med 
16 frågor, enligt en 
5 punktlig Likert-

type skala. Två 
grupper användes 
en försöksgrupp 

n=66 och en 
kontrollgrupp 

n=56. Urvalet var 
vuxna patienter 

som skulle 
genomgå elektiv 

kirurgi. 

NPO instruktioner kan 
signifikant höja patienters 

uppfattning av att 
upprätthålla preoperativ 
NPO status. Denna enkla 
intervention har möjlighet 

att påverka patienters 
säkerhet och att reducera 
incidenter av förseningar 

och inställningar av 
elektiv kirurgi på grund 
av icke följsamhet med 

preoperativa NPO 
instruktioner. 

 

Grad I 
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1992 
USA 

Hung P Pre-operative 
fasting 

Syftet med studien 
var att 

tillhandahålla 
information 

angående allmän 
praxis av 

preoperativ fasta. 

Kvalitativ metod 
användes med 

strukturerade och 
semistrukturerade 
intervjufrågor för 
att tillhandahålla 
information av 

anestesipersonal 
n=12, 

sjuksköterskor 
n=38 och patienter 

n=29. 
Undersökningen 
gjordes på flera 

kirurgavdelningar 
på ett stort allmänt 

sjukhus. 

Anledningen till att 
majoriteten av 

patienterna fastade 
längre än 

nödvändigt 
relaterades, av 

sjuksköterskorna, till 
ostrukturerat 

operationsprogram. 
Rutinbaserad 
omvårdnad 

prioriterades framför 
patientorienterad 
omvårdnad. Utan 
kirurgernas och 

anestesiologernas 
stöd kunde inte 

sjuksköterskorna 
påverka den 

preoperativa fastans 
längd. 

Grad III 
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2004 

Jamaica 
CD McGaw 

E Ehikhametalor 
M Nelson 
D Soogrim 

A national survey 
on preoperative 
fasting Polices 
and practices in 

Jamaican 
Hospitals. 

En nationell 
undersökning när det 
gäller att gå över till 

en mer liberal riktning 
av preoperativ-fasta-

riktlinjer på 
huvudsjukhusen i 

Jamaica. 

Kvalitativ metod 
användes där 
kirurger och 

anestesipersonal 
intervjuades. 

n=148 
Frågeformuläret 
var utformat med 

13 alternativ-frågor 
och öppna frågor. 

 

Den traditionella 
NPO-policyn är 

omodern, men svår att 
förändra. 

Undersökningen 
visade att den 

traditionella NPO-
policyn fortsätter att 

dominera på de 
jamaicanska 

sjukhusen, men trots 
detta har riktlinjerna 

när det gäller 
preoperativ fasta sakta 
men säkert börjat röra 
sig mot en mer liberal 

riktning. 
 

Grad III 

1998 
USA 

Millie Madsen 
Joan Brosnan 
Vivian Tong 

Nagy 

Perioperative 
Thirst: A Patient 

Perspective 

Syftet med studien var 
att undersöka vilka 
obehag patienter 

tyckte var värst inför 
operation samt 

upplevelsen av andra 
bekymmer relaterade 
till deras operation, 
när de fastade inför 

operation. 

Kvalitativ metod 
användes där 

patienterna blev 
intervjuade med 
hjälp av Likert- 

type skalan inom 
fyra olika områden. 
Urvalet var vuxna 

patienter som 
skulle genomgå 
elektiv kirurgi 

n=50. 
 

Törst orsakade mest 
obehag medan hunger 

orsakade minst 
obehag. Att förändra 
sjukhus praxis som 
den här som även 

påverkar andra 
professioner, krävs det 

mer än bara 
sjuksköterske stöd. 

Grad III 
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2002 
Irland 

Nora 
O’Challaghan 

Pre-operative 
fasting 

Syftet med studien var 
att undersöka 

sjuksköterskornas 
praxis av fastande 

patienter inför 
operation. 

Kvalitativ metod 
användes där 

sjuksköterskor 
intervjuades. 
Designen av 

intervjufrågorna 
var av deskriptiv 

sort som syftar till 
att upptäcka och 
beskriva ny fakta 
om en situation, 
människor och 

verksamhet. 
Urvalet var 

sjuksköterskor 
n=20 från nio olika 
kirurgavdelningar 
som hade plockats 
ut slumpmässigt av 

totalt 104 
sjuksköterskor. 

Resultatet visade att 
patienter hölls 

fastande mer än fyra 
till sex timmar vilket 

forskningen visar. 
Oklara riktlinjer 

bidrog också till att 
patienter fastade. 
Bättre samarbete 
mellan kirurger, 

anestesipersonal och 
sjuksköterskor är 
nödvändigt där de 
tillsammans borde 

bestämma sjukhusets 
policy.  

Sjuksköterskor borde 
också bli bättre på att 
informera patienter 
om varför de fastar 
inför operation då 

majoriteten av 
patienterna får 
information av 

sjuksköterskorna. 

Grad II 

2000 
England 

Susan Seymour Preoperative fluid 
restrictions: 

hospital policy 
and clinical 

practice. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
utövandet av 
preoperativ 

vätskerestriktion och 
om sjukhusets NPO-

policy påverkar 
praktiken. 

Kvalitativ metod 
användes där 

anestesisköterskor 
n=12, 

sjuksköterskor 
n=30 och patienter 
n=90 från sex olika 

vårdavdelningar 
intervjuades. 

NPO-policyn har inte 
påverkat praktiken 

eller ändrat den 
traditionella metoden 

när det gäller 
preoperativ fasta. 

Grad II 
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2006 

Nya Zeeland 
H Walker 
C Thorn 

M Omundsen 

Patient´s 
understanding of 

preoperative 
fasting. 

Syftet med studien 
var att uppskatta 

patienters (som ska 
genomgå elektiv 

kirurgi) förståelse till 
varför de ska fasta 

preoperativt. 

Kvalitativ metod 
användes. Statistisk 

analys genom 
dataprogrammet Epi 

Info statistical 
software package. 
n=100 (patienter) 

De flesta av deltagarna 
rapporterade god 

följsamhet och de flesta 
tyckte det var mycket 

viktigt att följa 
instruktionerna angående 

preoperativ fasta. 
Förståelsen för varför de 

skulle fasta var dock 
väldigt fattig. 

 
 
 
 
 

Grad II 

2006 
Saudiarabien 

A Woodhouse Pre-operative 
fasting for 

elective surgical 
patients. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 

attityder, åsikter och 
allmän kännedom om 

preoperativ 
fasteperiod för att 

generera nya teorier 
om varför man i 

praktiken inte följer 
den senaste evidensen 
 

Kvalitativ användes 
metod utformad från 

Grounded Theory 
(Strauss & Corbin 

1998). 
Sjuksköterskor 

intervjuades och 
efter 15 intervjuer 

uppnådde 
författaren mättnad. 

Det fanns barriärer inom 
organisationen såsom 

kommunikationssvårighet
er, saknad av kännedom 

och färdigheter, en 
generell känsla av saknad 

av autonomi att ändra 
praktiken och ett 

operationssystem som 
bidrog till att patienterna 
hölls fastande i väldigt 

lång tid. 
 
 
 
 
 

Grad I 
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2001 

Sverige 
Hausel J, Nygren J, 

Lagerkranser M, 
Hellström P, 

Hammarqvist F, 
Almström C, Lindh 

A, Thorell A, 
Ljungqvist O 

A carbohydrate-rich 
drink reduces 
preoperative 
discomfort in 

elective surgery 
patients. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om CHO-drycken 

har någon inverkan 
på preoperativa 

sekundära 
åkommor, 

recidualvolymen i 
ventrikeln och 
ventrikelns pH-

värde jämfört med 
vatten och 

traditionell fasta. 
 
 
 
 
 

Kvantitativ metod 
användes där n=252 

patienter ingick i 
studien. En 

pilotstudie gjordes 
och studien var 
double-blinded. 

Patienterna 
indelades i tre 

grupper: traditionell 
fasta, placebo och 

CHO-dryck. 

När det gäller att 
reducera sekundära 

åkommor hos 
patienter som ska 
genomgå elektiv 

buk-kirurgi ASA-
klassificering I och 
II har CHO-drycken 
visat bättre resultat 

än placebo och 
traditionell fasta. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

 


