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Sammanfattning         Patienter ska fasta inför elektiv kirurgi på grund av risken för kräkning 
                                      och aspiration av ventrikelinnehållet till lungorna, oberoende av  
                                      anestesimetod. Under de senaste decennierna har forskning gjorts 
                                      angående preoperativ fasta och därigenom har riktlinjerna förändrats 
                                      mot en mer liberal riktning. I den kliniska verksamheten är det idag 
                                      mer regel än undantag att fasta från midnatt för patienter som ska 
                                      genomgå elektiv kirurgi på förmiddagen och tidig eftermiddag, vilket  
                                      dock inte styrks av evidens utan baseras mer på erfarenheter. Det 
                                      finns stark evidens som stödjer att preoperativ fasta borde vara två 
                                      timmar för vätska och sex timmar för fast föda. Sjuksköterskan är 
                                      den som är ansvarig för patienternas omvårdnad i den kliniska 
                                      verksamheten. Det är viktigt att sjuksköterskan gör en preoperativ  
                                      bedömning av nutritions- och vätskestatus. Sjuksköterskans kliniska 
                                      bedömning har stor betydelse för hur patienterna klarar det pre-, peri- 
                                      och postoperativa förloppet. Syftet med litteraturstudien var att belysa  
                                      användningen av evidensbaserad omvårdnad i samband med 
                                      preoperativ fasta. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i    
                                      databaserna CINAHL och PubMed. Ur resultatet framkommer det att   
                                      genomsnittstiden för preoperativ fasta fortfarande är 11-14 timmar. De  
                                      vanligaste orsakerna till varför evidensen brister är ostrukturerade 
                                      operationsprogram och oklara riktlinjer. Enligt lagar och författningar, 
                                      ska sjuksköterskor kritiskt reflektera över rutiner och arbeta 
                                      evidensbaserat. Ytterligare forskning behövs angående 
                                      vårdpersonalens följsamhet av riktlinjerna i Sverige, samt om 
                                      tillämpning av omvårdnadsdiagnoser skulle bidra till att 
                                      individanpassad omvårdnad prioriteras när det gäller den preoperativa 
                                      fastans längd.  
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Abstract The reason why patients should fast before elective surgery  
                                      is because of vomiting and aspiration of ventricle contents to the 
                                      lungs during the surgery, independent of anaesthesia. During the past        
                                      decades research has been done in preoperative fasting, and thereby  
                                      the clinical policies has been changed to more liberal directions.  
                                      Fasting from midnight is common for patients who is going through 
                                      elective surgery in the morning and early afternoon. This is not based 
                                      on evidence, it`s rather based on routines. There is strong evidence  
                                      the preoperative fasting should be two hours for clear fluids and six  
                                      hours for solids.  In the clinical work the nurse is responsible for 
                                      patient care. The nurse has the knowledge about which kind of 
                                      surgery the patient is going trough, and therefore he/she can have a 
                                      dialog with the doctor about the length of preoperative fasting. It`s 
                                      important that the nurse does a preoperative assessment, such as  
                                      nutrition- and fluid status, which is of crucial importance for the pre- 
                                      peri- and postoperative course. The aim of the literature study was to 
                                      examine preoperative fasting and evidence based nursing. Scientific 
                                      article was searched in CINAHL and PubMed. The result show that 
                                      patients are still fasting for longer periods than evidence shows, in 
                                      average of 11-14 hours. The most common reasons why evidence 
                                      based nursing not applies is fear of changes in the operating list and 
                                      unclear hospital policies. Preoperative fasting is a question of routine, 
                                      patient’s needs and wishes is not the first priority. According to law 
                                      and statute, the nurse are dutybound to reflect of routines and to work 
                                      evidence based.
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Inledning 
 
Inför ett kirurgiskt ingrepp förbereds patienten genom att fasta på grund av aspirationsrisken 
som kan uppstå under anestesi. För lång fasteperiod bidrar ofta till minskat välbefinnande för 
patienten, vilket ger uttryck i form av sekundära åkommor som preoperativ törst, hunger, 
huvudvärk, postoperativt illamående, kräkning och pre- och postoperativ oro (Stuart, 2006). 
Riktlinjer för preoperativ fasta är utformade på de flesta sjukhus i Sverige. Några exempel är 
”fasta inför anestesi” på Länssjukhuset i Halmstad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Centrallasarettet i Växjö och ”preoperativ fasta” på Universitetssjukhuset i Lund. Riktlinjer 
kan dock säga emot varandra när det gäller hur lång tid patienten ska fasta inför operation, 
vilket bidrar till att följsamheten brister. Bristfälligheten förekommer inte bara i Sverige utan 
även i resten av världen (Jacobsson, 1998; Stuart, 2006). 
 
Under de senaste decennierna har forskning gjorts angående preoperativ fasta och därigenom 
har riktlinjerna förändrats mot en mer liberal riktning. Framförallt har fastans längd och typ av 
vätska samt volym förändrats. I den kliniska verksamheten är det idag mer regel än undantag 
att fasta från midnatt för patienter som ska genomgå elektiv kirurgi på förmiddagen eller tidig 
eftermiddag, detta styrks dock inte av evidens utan baseras mer på erfarenheter (Jacobsson, 
1998; Stuart, 2006). Det är därför viktigt att belysa varför sjuksköterskor inte arbetar 
evidensbaserat inom detta område (Jacobsson, 1998). I Kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (2005) framkommer det att utöver sjuksköterskornas 
omvårdnadsvetenskap ingår även att tillämpa den medicinska vetenskapen. Sjuksköterskor är 
skyldiga att kritiskt reflektera över rutiner och arbeta evidensbaserat vilket innebär att 
tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i den kliniska verksamheten (Socialstyrelsen, 
2005; Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, [LYHS] 1998:531). Om 
patienter fastar enligt evidens och inga andra komplikationer uppkommer, minskar vårdtiden, 
vilket bidrar till reducerade utgifter för samhället (Ljungqvist & Søreide, 2003).   
  
Bakgrund 
 
Definitionen av begreppet fasta i denna litteraturstudie är avstående från mat och dryck 
(Lindskog, 2004) inför elektiv kirurgi av friska patienter. Med friska patienter menas de som 
är enligt American Society of Anaesthesiology [ASA] klassificeringen grupp I och II (Halldin 
& Lindahl, 2005). Författarna till denna litteraturstudie definierar vårdpersonal som 
sjuksköterskor, läkare, anestesiologer och anestesisjuksköterskor. Huruvida intravenös 
vätsketillförsel påverkar patienternas upplevelse av sekundära åkommor, har inte tagits 
hänsyn till i denna litteraturstudie. 
 
Evidensbaserad omvårdnad 
 
Evidensbaserad omvårdnad är både ett förhållningssätt och en process. Med förhållningssätt 
menas att sjuksköterskan har en vilja att applicera vetenskapliga bevis i den kliniska 
verksamheten. Processen är att komplettera evidensen med annan kunskap, som enskilda 
patienters behov och upplevelser samt de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006; Bahtsevani, Willman, Rohlin & Levi, 2006). 
 
”En tillämpning av evidensbaserad omvårdnad i den dagliga verksamheten innebär att den 
individuella sjuksköterskan integrerar de bästa tillgängliga externa bevisen för att 
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tillsammans med patienten fatta beslut om olika omvårdnadsinstanser” (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006, s 23).  
 
Evidensbaserad omvårdnad måste, som alla andra omvårdnadsåtgärder, individanpassas. Det 
gäller som sjuksköterska att se till varje patients unika vårdsituation och avgöra vad som ska 
åtgärdas för att få bästa möjliga resultat, med vägledning av evidens. I detta arbete innebär det 
att sjuksköterskan kombinerar den evidensbaserade omvårdnaden med sin förmåga till empati, 
etiskt förhållningssätt och såväl sina som patientens erfarenheter (Bahtsevani, Willman, 
Rohlin & Levi, 2006). Ett sätt att tillämpa och tydliggöra evidensbaserad omvårdnad är att 
utforma kliniska riktlinjer. Riktlinjerna ska vara lättillgängliga och användbart utformade med 
avsikt att öka säkerheten i vårdarbetet och omsättningen av evidens till praxis (Bahtsevani, 
Willman, Rohlin & Levi, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
 
Sjuksköterskan är den som är ansvarig för patienternas omvårdnad i den kliniska 
verksamheten (Socialstyrelsen, 2005). Han/Hon har kunskap om vilken sorts operation 
patienterna ska genomgå och kan därför ha en öppen dialog med läkaren om fasteperiodens 
längd. Oavsett om patienterna ska opereras på förmiddagen eller tidig eftermiddag hålls de 
oftast fastande från midnatt. Detta är inte etiskt försvarbart när evidensen säger något annat 
och fastan kan bidra till minskat välbefinnande för patienterna både pre- och postoperativt 
(Jacobsson, 1998; Webb, 2003).  
 
Sjuksköterskan har delat ansvar med läkaren att ge patienterna information om den 
preoperativa fastan. Det är viktigt att sjuksköterskan och läkaren har en god kommunikation 
om vad för information som ska ges då många patienter inte förstår varför de ska fasta inför 
operation (Best, Wolstenholme, Kimble, Hitchings & Gordon, 2004). För att undvika att 
fastan bryts bör alla som kommer i kontakt med patienterna få information om att de fastar. 
Det är vanligt att patienter inte uppfattar all information som läkaren ger och oftast är det 
sjuksköterskan som får förtydliga och vidareutveckla informationen, samt svara på de frågor 
som patienterna inte tagit upp med läkaren. Patienterna bör inte få information från för många 
personer då det kan leda till missförstånd och ”informatinskaos”. Sjuksköterskan kan stödja 
patienterna i samband med preoperativ fasta genom att lyssna på vad de har att säga och 
utifrån det informera om åtgärder som kan minska obehaget av de sekundära åkommorna 
(Almås & Berntzen, 2002).  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan gör en preoperativ bedömning av patientens nutritionsstatus, 
då det har stor betydelse för hur han/hon klarar operationen och det postoperativa förloppet 
(Hessov, 2001; Almås & Berntzen, 2002). I nutritionsstatus ingår bland annat att bedöma 
patientens aptit, måltidsvanor, munhålans kondition som har betydelse för ätandet, om 
patienten är överviktig eller undernärd, om patienten har nutritionsproblem som är relaterat 
till kirurgin, illamående, kräkning och patientens inskrivningsvikt (Ehnfors, Ehrenberg & 
Thorell-Ekstrand, 2000). Det är även viktigt att sjuksköterskan bedömer patientens 
preoperativa vätskestatus såsom övervätskning och dehydrering (Ehnfors, Ehrenberg & 
Thorell-Ekstrand, 2000; Haljamäe, 2006). Allvarlig dehydrering i samband med preoperativ 
fasta kan leda till komplikationer som prechock eller manifest chockbild med 
cirkulationsstörning, vävnadshypoxi och påverkad njurfunktion (Haljamäe, 2006). 
 
Fysiologiska effekter 
 
Patienter ska fasta inför operation på grund av risken för kräkning och aspiration av 
ventrikelinnehållet till lungorna, oberoende av anestesimetod. Det är viktigt att patienterna 
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snabbt kan sövas och intuberas utan onödig risk. Aspirationen kan leda till komplikationer 
som kemisk lunginflammation (aspirationspneumoni) och i värsta fall till döden på grund av 
att ventrikelinnehållet har lågt pH-värde och fräter på lungvävnaden (Almås & Berntzen, 
2002; Ljungqvist, Thorell, Eriksson, Jeppsson & Thoralcius, 2005).  
 
Då patienter fastar mer än cirka 12 timmar preoperativt bidrar detta till att kroppens 
kolhydratreserver töms och kroppen börjar förbruka sina egna energireserver. När kroppen 
utsätts för kirurgiska ingrepp oavsett om de är elektiva eller akuta ökar energiomsättningen 
och nedbrytningen av kroppsvävnader. Energikonsumtionen kan minskas till en viss del 
genom höjning av rumstemperaturen, detta för att kroppen inte behöver använda de egna 
energireserverna för att hålla sig varm (Ljungqvist, Thorell, Eriksson, Jeppsson & Thoralcius, 
2005). En kolhydrathaltig dryck kvällen före och på operationsdagens morgon minskar 
kirurgins negativa påverkan på kroppen (Ljungqvist, Thorell & Nygren, 1997; Ljungqvist, 
Thorell, Eriksson, Jeppsson & Thoralcius, 2005). Intravenös vätsketillförsel ges inte bara för 
att ersätta vätskeförlusten utan också för att upprätthålla en adekvat cirkulation som påverkas 
av den preoperativa fastan. Preoperativ dehydrering är av vanligare art än andra typer av 
vätskebalansrubbningar främst på grund av ökade förluster eller bristande intag av vätska 
(Hjemqvist & Haljamäe, 2006).  
 
Den värsta sekundära åkomman av preoperativ fasta är törst, vilket bidrar till minskat 
välbefinnande och obehag för patienterna. Ph-värdet i ventrikeln är detsamma oavsett om 
patienterna får dricka upp till 90 minuter preoperativt eller hålls helt fastande. Dessutom 
upplever patienter som får inta peroral vätska minskat besvär av törst och muntorrhet både 
pre- och postoperativt. Patienter får dock inte dricka vilken vätska som helst utan det är 
viktigt att känna till vilken vätska som är tillåten, detta på grund av vätskans tömningstid ur 
ventrikeln samt hur vätskan påverkar pH-värdet i ventrikeln. De undersökningar som har 
gjorts på klara drycker som vatten, svart kaffe, apelsinjuice, äpplejuice och kolhydrathaltiga 
drycker visade att pH värdet var oförändrat perioperativt (Stuart, 2006). Mjölk beter sig som 
fast föda i ventrikeln för att det innehåller fett. Därför är mjölk olämpligt att dricka 
preoperativt (Pandit & Pandit, 1997). Obegränsat vätskeintag påverkar vare sig aspirationen 
eller kräkning jämfört med traditionell fasta. Det finns ingen evidens som stödjer att det skulle 
finnas skillnad mellan volymen eller pH-värdet i ventrikeln jämfört med traditionell fasta 
(Stuart, 2006). Patienter som fastar mer än åtta timmar är mer benägna att utveckla hypotermi 
på grund av värmeförlusten (Webb, 2003).  
 
Trots kunskapen om den preoperativa fastan, fastar patienter fortfarande sex till åtta timmar 
och ibland längre före elektiv kirurgi, detta bidrar till minskat välbefinnande för patienterna 
och är inte patientorienterad omvårdnad utan mer rutinbaserad omvårdnad. Rutinerna skulle 
kunna reduceras om organisationen och kommunikationen förbättrades mellan sjuksköterskor, 
kirurger, anestesiologer och anestesisjuksköterskor (Webb, 2003). Patienterna kan äta en lätt 
måltid innehållande till exempel rostat bröd med lite smör och te upp till fem timmar 
preoperativt utan att det påverkar vare sig ventrikelinnehållet eller pH-värdet. Det finns stark 
evidens som stödjer att preoperativ fasta borde vara två timmar för vätska och sex timmar för 
fast föda (Stuart, 2006). Postoperativt har patienter som fastat i åtta timmar eller längre svårt 
att börja äta och dricka (Webb, 2003).   
 
Studier om preoperativ fasta har genomförts i olika länder med olika kulturer. Trots 
spridningen visar resultatet ett entydigt mönster att den mänskliga ventrikeln tömmer sig på 
klara drycker två till tre timmar oavsett den intagna volymens storlek. Ventrikelns volym är 
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den samma om patienter fastar i två timmar som om de hade fastat i sex timmar (Sandin & 
Eriksson, 1997). 
 
Historia 
 
I mitten på 1800-talet hade inte aspirationsrisken upptäckts, utan preoperativ fasta ordinerades 
enbart för att minimera risken för kräkning under anestesi. Det var inte förrän flera dödsfall 
rapporterats där obduktionen visade att patienterna hade kvävts av sina egna uppkastningar, 
som aspirationsrisken uppmärksammades. I slutet av 1800-talet var det Sir Joseph Lister en 
brittisk kirurg, som började diskutera skillnaden mellan fast föda och klara drycker samt dess 
tömningstid ur ventrikeln. Det var under denna tid som längden på den preoperativa fastan 
började diskuteras (Maltby, 2006). 1946 publicerade Mendelson den första artikeln som tog 
upp risken för aspiration under generell anestesi (Pandit & Pandit, 1997). 1970 
rekommenderade Cohen och Dillon att friska patienter som skulle genomgå elektiv kirurgi 
borde fasta från midnatt, då de menade att allt oralt intag kvarstod i ventrikeln på obestämd 
tid. Under denna tid förekom det varierande riktlinjer inom kirurgisk vård på sjukhus runt om 
i världen. I England till exempel, fick patienter äta fast föda sex timmar före operation och 
dricka upp till fyra timmar före, medan patienter i Kanada var tvungna att fasta från midnatt 
dagen före operation. En allmän uppfattning i Kanada var att fasta från midnatt var enkelt att 
ordinera, enkelt för sjuksköterskor att följa, enkelt för patienter att förstå och dök det upp en 
lucka i operationsprogrammet kunde patienter opereras tidigare än planerat (Maltby, 2006). 
 
Eftersom de flesta vuxna har en morgondryck de regelbundet dricker undersökte kirurgerna 
Strunin och Maltby om 150 ml svart kaffe, te eller apelsinjuice påverkade residualvolymen i 
ventrikeln. De fann inga signifikanta skillnader på residualvolymen i ventrikeln mellan den 
drickande och den fastande gruppen. Den nya evidensen bidrog till att riktlinjera ändrades i 
Kanada, till ingen fast föda efter midnatt på operationsdagen och klara drycker upp till tre 
timmar innan den planerade operationstiden. Kanada var det första land att införa detta. 
Sjuksköterskorna använde riktlinjerna till att uppdatera instruktionerna angående preoperativ 
fasta i sjukhusens handböcker för omvårdnadspolicy. 1993 poängterade Strunin att 
vårdpersonalen måste vara enig när det gäller ordinationen fasta från midnatt, om en 
förändring ska kunna ske (Maltby, 2006).  
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa användningen av evidensbaserad omvårdnad i 
samband med preoperativ fasta.  
 
Metod 
 
Metoden är en litteraturstudie. Vilket innebär att utveckla, sammanställa och fördjupa 
kunskaper i karaktärsämnet omvårdnad utifrån forskning som baseras på vetenskaplig grund 
(Friberg, 2006). 
  
Datainsamling 
 
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och Academic 
Search Elite. Sökorden som användes var fasting, preprocedural fasting, preoparative care, 
nursing process, perioperative care, preoperative period, patient, coping, fluid therapy, 
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nursing practice, evidence based, postoperative care och thirst. De olika sökorden 
kombinerades med varandra. Sökningarna gjordes utifrån både MeSH-termer och fritextord. 
MeSH-termerna används som Thesaurus i databaserna. Alla kombinationer och om sökorden 
är skriva som MeSH eller fritextord kan utläsas i sökhistorien (tabell 1). Vid sökning i 
CINAHL påträffades fem artiklar mer än en gång och vid sökning i PubMed påträffades sex 
artiklar mer än en gång. Utöver databassökningarna gjordes även manuell sökning ur litteratur 
som lästes i samband med inlärning av ämnet, där en resultatartikel valdes ut. Efter varje 
sökning lästes ett visst antal abstrakt igenom beroende på vad sökningen gav. Sedan gjordes 
urval ett, där 30 artiklar som tycktes motsvara syftet lästes igenom i fulltext. De artiklar som 
bäst motsvarade syftet kvalitetsgranskades utifrån granskningsmallen ”Evidensbaserad 
omvårdnad” (Carlsson & Eiman, 2003), vilket redovisas i artikelöversikten (bilaga 1) som 
vetenskaplig kvalitet. Efter granskningen placerades de artiklar som hade vetenskaplig grad 
III eller högre i urval två. De artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna till resultatet i 
urval ett, användes till bakgrund och diskussion.  
 
Inklusionskriterier var patienter som skulle genomgå elektiv kirurgi, preoperativ fasta, ASA- 
klassificering I och II, vuxna från 18 år samt att artiklarna skulle vara publicerade på svenska 
eller engelska. Exklusionskriterierna var barn under 18 år, gravida kvinnor, akut kirurgi, 
patienter med förlångsammad ventrikeltömning samt ASA- klassificering III, IV och V. 
Begränsningar som gjordes i artikelsökningen var nursing journals (endast PubMed), peer 
review-artiklar (endast CINAHL) och research-artiklar (endast CINAHL). Begränsningar 
angående publiceringsår gjordes inte. 
  
Sökhistoria                                                                                                                     Tabell 1 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomläst
a abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 

artiklar 
CINAHL 07-02-20 Preprocedural fasting 

[MeSH] 
6 4 2 2 

CINAHL 07-02-20 Preoperative care 
[MeSH] AND fast* 

19 15 10 2 

CINAHL 07-02-22 Thirst AND fast* 8 8 1 1 

CINAHL 07-03-07 Perioperative care 
[MeSH+explode] 

AND fast* 

59 30 15 2 

CINAHL 07-03-09 Preoperative period 
AND fast* 

 
 

9 9 3 1 

PubMed 07-02-28 “Fasting” [MeSH] 
AND (“Preoperative 
care” [MeSH] OR 

“postoperative care” 
[MeSH]) 

 
 
 
 

26 26 14 1 
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PubMed 07-03-05 Nursing process 
[MeSH] AND 

preoperative care 
[MeSH] (“All related 
artikels” till Hung.P) 

6 6 2 2 

Manuell 07-03-10 A national survey on 
preoperative fasting 

policies and practices 
in Jamaican hospitals. 

   1 

 
Databearbetning 
 
Litteraturstudiens resultat består av 12 artiklar. Artiklarna i urval två lästes noggrant igenom 
och analyserades utifrån syftet av båda författarna till litteraturstudien. Sedan sammanställdes 
analyserna till ett resultat. Av de 30 artiklar i urval ett som lästes igenom i fulltext valdes 18 
bort på grund av att de var review artiklar och att de inte motsvarade inklusionskriterierna. Av 
de 12 artiklar som återstod var 2 kvantitativa och 10 kvalitativa. Efter analysen av artiklarna 
framkom tre kategorier som namngavs brist i följsamheten, utbildning/kommunikation och 
patienters välbefinnande. Dessa kategorier var inte självklara från början då innehållet i 
artiklarna gick in i varandra och passade in under flera kategorier. Genom diskussion mellan 
författarna till litteraturstudien framkom de tre kategorierna i resultatet.  
 
Resultat 
 
Brist i följsamheten 
 
I regel fastade patienter längre än vad evidensen säger är nödvändigt. I tre av studierna 
framkom att genomsnittstiden var 11-14 timmar (Chapman, 1996; Madsen, Brosnan & Tong 
Nagy, 1998; Seymour, 2000; Crenshaw & Winslow, 2002). Det framkom flera orsaker till 
varför sjuksköterskor inte använde sig av evidens i samband med preoperativ fasta. En av de 
vanligaste orsakerna var ostrukturerat operationsprogram, vilket betyder att patienter kommer 
från olika kliniker på obestämda tider. Detta ledde till ovisshet om när operationerna skulle 
äga rum. På de sjukhus där strukturerade operationsprogram var utformade höll 
sjuksköterskor patienter fastande längre än nödvändigt utifall det skulle bli luckor i 
operationsprogrammet, då patienterna kunde komma till operation direkt (Hung, 1992; 
Chapman, 1996; Seymour, 2000). Enligt Woodhouse (2006) och O´Callaghan (2002) var 
förändringar i operationsprogrammen ovanliga. Trots god kommunikation mellan 
operationsavdelningen och vårdavdelningen när förseningar uppkom i operationsprogrammet 
på grund av akuta fall eller komplikationer, gavs patienter fortfarande ingenting att äta eller 
dricka (Hung, 1992; Seymour, 2000; O´Challaghan, 2002).  
 
Enligt Seymor (2000), O´Callaghan (2002), McGaw, Ehikhametalor, Nelson & Soogrim 
(2004) och Woodhouse (2006) var en annan orsak till att evidensen inte följdes 
sjuksköterskors okunskap om ventrikelns tömningstid, då sjuksköterskorna ansåg att det var 
säkrast för patienterna att fasta längre än vad evidensen säger är nödvändigt. Seymor (2000) 
fann att anestesisjuksköterskor hade mer kunskap om ventrikelns tömningstid jämfört med 
allmänna sjuksköterskor. Möjliga orsaker till att evidensen inte följdes var också att läkare 
inte ville gå emot sjukhusets riktlinjer, samt rädslan för förändring (McGaw, Ehikhametalor, 
Nelson & Soogrim, 2004; Woodhouse, 2006). Där sjuksköterskor och anestesisjuksköterskor 
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fick möjlighet att avgöra hur länge patienterna skulle fasta visade det sig att patienter 
fortfarande fastade för länge, men inte lika länge som med den traditionella fastans riktlinjer 
(Seymour, 2000; O´Challaghan, 2002).   
 
Sjuksköterskor hade svårt att ta till sig ny forskning i samband med preoperativ fasta då de 
tyckte att forskningsrapporterna var svåra att läsa och riktade sig mest till forskare. På grund 
av detta upprätthöll sjuksköterskor en längre fasteperiod än vad evidensen rekomenderat. 
Majoriteten av sjuksköterskorna, i fyra studier, hade positiva attityder när det gällde att 
tillämpa forskning i samband med preoperativ fasta i klinisk verksamhet (Chapman, 1996; 
O´Challagan, 2002; McGaw, Ehikhametalor, Nelson & Soogrim, 2004; Woodhouse, 2006). 
 
I två studier av Crenshaw & Winslow (2002) och Woodhouse (2006) framkom att riktlinjer 
för preoperativ fasta var otydliga, då sjuksköterskor på dessa sjukhus hade svårt att tyda dess 
innehåll. Svårigheterna var att riktlinjer på samma sjukhus sa emot varandra samt att de inte 
var samlade på ett och samma ställe, vilket bidrog till att sjuksköterskor inte visste vilka 
riktlinjer de skulle följa och ibland inte var medvetna om att riktlinjerna fanns (Hung, 1992; 
Chapman, 1996; Seymour, 2000). Eftersom vårdpersonalen var oenig på flera punkter, som 
till exempel vad klara drycker var samt fasteperiodens längd (Seymour, 2000; Woodhouse, 
2006), uttryckte sjuksköterskor att de ville ha klara riktlinjer gällande preoperativ fasta 
(O´Challagan, 2002). Sjuksköterskorna uppgav att det måste finnas konsensus för att 
riktlinjerna ska följas av all vårdpersonal, vilket skulle leda till mer patientorienterad 
omvårdnad (Woodhouse, 2006). Vårdpersonalen i en studie uppgav att ett utbildningsprogram 
skulle vara till stor hjälp för att införa klara riktlinjer när det gäller den preoperativa fastan. De 
menade också att utbildningsprogrammet skulle öka förståelsen varför patienter inte behöver 
fasta traditionellt (McGaw, Ehikhametalor, Nelson & Soogrim, 2004).  
 
I tre studier prioriterade sjuksköterskor och läkare organisationens rutiner framför 
patientorienterad omvårdnad. Patienternas behov och önskningar kom inte i första hand utan 
organisationens tider, som till exempel måltider, fasteperioder och operationsprogram, 
prioriterades (Hung, 1992; Seymour, 2000; Woodhouse, 2006).  
 
O`Callagan (2002) och Woodhouse (2006) fann att sjuksköterskor kände sig maktlösa när det 
gällde att påverka kirurger och anestesiologer i frågan om ordinationen fasta från midnatt. 
Sjuksköterskorna uppgav sig vara oförmögna att påverka beslut som rörde flera professioner. 
För att kunna påverka behövdes mer stöd från den egna professionen. Woodhouse (2006) fann 
även att oavsett om sjuksköterskor kom med förändringsförslag som baserades på evidens 
hade de svårt att påverka organisationen då de blev motarbetade av kirurger, anestesiologer 
och avdelningschefer.  
 
I två studier framkom att vårdpersonalen inte följde riktlinjerna gällande den preoperativa 
fastan och även att patientinformationen var bristfällig (Kramer, 2000; Crenshaw & Winslow, 
2002). Enligt McGaw, Ehikhametalor, Nelson, Soogrim (2004) och Wakler, Thorn, 
Omundsen (2006) fanns det sjukhus som följde de evidensbaserade riktlinjerna. Trots detta 
var patientinformationen fortfarande bristfällig. Patienter på dessa sjukhus förstod fortfarande 
inte varför de behövde fasta inför kirurgi (Walker, Thorn & Omundsen, 2006).  
 
Utbildning/Kommunikation 
 
Majoriteten av patienterna i fyra studier uppgav att det var en sjuksköterska som informerade 
om den preoperativa fastan (Chapman, 1996; O´Callaghan, 2002; Crenshaw & Winslow, 
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2002; Walker, Thorn & Omundsen, 2006). I denna information framgick sällan varför 
patienterna skulle fasta. Detta bidrog till en låg förståelse hos patienterna. De trodde bland 
annat att de skulle fasta för att förebygga illamående och kräkning, att det hade något med 
blodet att göra och att maten påverkade anestesin och eventuella läkemedel negativt. Vissa 
patienter kopplade fastan till kirurgin; att det kunde bli kladdigt, andra trodde att det var för 
att stabilisera blodsockernivån och några patienter att det handlade om sunt förnuft, men 
ingen av patienterna kopplade den preoperativa fastan till aspirationsrisken (Kramer, 2000; 
Crenshaw & Winslow, 2002; Walker, Thorn & Omundsen, 2006). När sjuksköterskan 
informerade patienten utförligt dämpade detta den eventuella oron inför att fasta (Kramer, 
2000).  
 
Kramer (2000) och Walker, Thorn, Omundsen (2006) fann att patienternas ålder, vilken sorts 
operation de skulle genomgå, utbildningsnivå samt tidigare kirurgiska ingrepp inte påverkade 
förståelsen för den preoperativa fastan.  
 
Det visade sig i två studier att patienter som fick information av en kirurg tillsammans med 
skriftlig information hade mindre kunskap om den preoperativa fastan än de patienter som 
endast fick skriftlig information. Patienterna värdesatte kirurgens muntliga information mer 
än vad som stod i den skriftliga informationen. Den information kirurgen gav sa emot den 
skriftliga informationen vilket bidrog till låg förståelse och förvirring hos patienterna. 
Patienter som inte förstod orsaken till preoperativ fasta underskattade vikten av följsamhet 
fem gånger mer än de som förstod. Trots den låga förståelsen tyckte majoriteten av 
patienterna, i två studier, att det var viktigt att följa instruktionerna (Kramer, 2000; Walker, 
Thorn & Omundsen, 2006). 
 
Patienters välbefinnande 
 
Madsen, Brosnan, Tong Nagy (1998), Ljungqvist, Nygren, Lagerkranser, Hellström, 
Hammarqvist, Almström et.al. (2001) och Crenshaw, Winslow (2002) fann att patienterna 
upplevde preoperativ törst som den värsta sekundära åkomman. Att inte kunna dricka 
preoperativt bidrog till mer besvär för patienterna än att vara hungrig och att inte kunna sova 
natten innan på grund av oron inför operationen. De fann även att patienterna upplevde mer 
törst, huvudvärk och muntorrhet postoperativt än preoperativt, vilket berodde på den 
preoperativa fastans längd. När patienter skattade sekundära åkommor i den kliniska 
verksamheten användes Visuell Analog Skala [VAS] i två studier (Almström, Hammarqvist, 
Hausel, Hellström, Lagerkranser, Ljungqvist et al, 2001; Crenshaw & Winslow, 2002).  
 
Almström, Hammarqvist, Hausel, Hellström, Lagerkranser, Ljungqvist et al. (2001) fann att 
patienter som drack en kolhydrathaltig dryck, Carbohydrate-rich drink [CHO], kvällen före 
operation upplevde mindre törst på morgonen än de som fick vatten eller fastade traditionellt. 
De som drack en CHO-dryck preoperativt upplevde även mindre oro och hunger. Efter intaget 
av vatten samt CHO-drycken upplevde patienterna i båda grupperna mindre törst än de som 
fastade traditionellt. Inga incidenter hade påträffats där aspirationsrisken ökat i samband med 
CHO-drycken, inte heller några direktrelaterade komplikationer påträffades före, under eller 
efter kirurgin. Medianvolymen och pH-värdet i ventrikeln var oförändrad efter det att 
patienterna druckit en CHO-dryck. 
 
Uppkommer ischemiska skador i samband med kirurgi har forskning på råttor visat att 
hjärtfunktionen och överlevnaden var signifikant bättre hos dem som fick mat preoperativt än 
de som fastade traditionellt. Det framkom även att lever- och njurvärden steg i samband med 
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traditionell fasta. Forskningsresultatet är än så länge endast utfört på råttor och inte bevisat på 
människor (van Hoorn, Boelens, van Middelaar-Voskuilen, Nijeveldt, Prins, Bouritius, et al, 
2005).  
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
I sökhistorien (tabell 1) framkommer i urval ett, 47 artiklar. Anledningen till att det 
framkommer i databearbetningen att endast 30 artiklar har lästs igenom i fulltext är att resten 
av artiklarna inte motsvarade syftet. Detta framkom inte i abstrakten. Hungs studie 
publicerades år 1992. Trots att en över 10 år gammal artikel tagits med skiljer sig inte 
resultatet nämnvärt från studier genomförda på 2000-talet. 
 
Litteraturstudien styrks av att många olika sökord användes och kombinerades, vilket 
försäkrade att inga resultatartiklar utelämnades. Ännu en styrka är att många artiklar 
påträffades flera gånger när olika kombinationer av sökorden gjordes. I och med detta ansågs 
ämnet vara belyst. Det gjordes ingen årtalsbegränsning i sökningarna på grund av begränsad 
forskning inom området. I sökhistorien (tabell 1) redovisas endast de sökningar som resulterat 
i resultatartiklar. Litteraturstudien syftar inte till att dra generella slutsatser inom området, 
utan endast till att beskriva och sammanfatta den forskning som finns inom området. 
 
En eventuell brist i litteraturstudiens datainsamling kan ha varit att endast CINAHL, PubMed 
och Acamdemic Search Elite användes då det finns flera databaser som belyser ämnet. Dessa 
ansågs emellertid vara mest lämpade på grund av att de främst inriktar sig på 
omvårdnadsforskning och att det är de databaser som Högskolan i Halmstad har tillträde till. 
Eftersom inga resultat artiklar påträffades i Academic Search Elite fokuserades tiden på de två 
andra databaserna där artiklar som motsvarade syftet påträffades. Anledningen till att 
inklusionskriterierna var olika i databaserna var på grund av att i PubMed kunde inte en lika 
fin sökning utföras som i CINAHL. I CINAHL kunde fler alternativa tilläggskriterier väljas, 
jämfört med PubMed. Av de artiklar som påträffades genom sökningarna kunde endast ett 
fåtal användas till resultatet på grund av begränsad forskning inom området och kravet på 
research-artiklar. 
 
Tidsbegränsningen på litteraturstudien ansågs inte som något problem. Majoriteten av 
resultatartiklarna beställdes och kommunikationen med högskolebiblioteket i Halmstad 
fungerade tillfredsställande.  
  
Resultatdiskussion 
 
Tidigare forskning har visat att evidensbaserad omvårdnad brister i samband med preoperativ 
fasta (Jacobsson, 1998; Stuart, 2006), vilket även framkommer i resultatet (Chapman, 1996; 
Seymour, 2000; Crenshaw & Winslow, 2002; Woodhouse, 2006). Enligt evidens ska friska 
patienter som ska genomgå elektiv kirurgi, fasta från vätska två timmar och från fast föda sex 
timmar preoperativt (Stuart, 2006; Brady, Kinn & Stuart, 2007).  
 
Den preoperativa fastans längd är egentligen ingenting att diskutera, eftersom vårdpersonalen 
är skyldig enligt lag (LYHS, 1998:531) att arbeta evidensbaserat. Det borde vara självklart för 
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all vårdpersonal att arbeta evidensbaserat i och med de forskningsresultat av komplikationer 
relaterade till den preoperativa fastans längd, som finns att tillgå. 
 
Det framkommer av resultatet att rutinbaserad omvårdnad prioriteras framför 
patientorienterad omvårdnad (Chapman, 1996, Seymour, 2000, O´Challaghan, 2002), vilket 
styrks av ytterliggare undersökningar (Thomas, 1987; Harrow, Foster & Greenwood, 2001; 
Watson & Rinomhota, 2002). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) 
framkommer dock att patientorienterad omvårdnad ska prioriteras. För att en patientorienterad 
omvårdnad i samband med preoperativ fasta ska kunna uppnås bör sjuksköterskor och läkare 
samarbeta, eftersom ett gott samarbete skulle öka patienternas välbefinnande och minska de 
sekundära åkommorna, som till exempel törst och hunger.  
 
Sjuksköterskor har positiva attityder när det gäller att tillämpa evidens i samband med 
preoperativ fasta. För att kunna förändra något som berör flera professioner anser 
vårdpersonalen att ett utbildningsprogram skulle vara nödvändigt för att uppnå konsensus och 
öka förståelsen för preoperativ fasta i arbetslaget (Chapman, 1996; O´Challaghan, 2002, 
McGaw, Ehikhametalor, Nelson & Soogrim, 2004; Woodhouse, 2006). Utbildningsprogram 
har genomförts på sjukhus av sjuksköterskor som presenterat forskningsresultat för 
vårdpersonalen. Detta resulterade i förändrade riktlinjer och bättre följsamhet när det gäller 
den preoperativa fastan (Jester & Williams, 1999; Harrow, Foster & Greenwood, 2001). 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att evidens och ledarskap är två verktyg som kan användas 
för att få en förändring. Dessa verktyg ingår i sjuksköterskans profession 
(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005) därför borde han/hon kunna 
påverka organisationen och andra professioner mer (Webb, 2003).  
 
Sjuksköterskor upplever sig motarbetade av läkare och sjukhusledningen när de vill tillämpa 
forskningsresultat i omvårdnadsarbetet. Dessutom anser sjuksköterskor att det inte finns något 
samband mellan forskning och klinisk verksamhet. Forskningsresultaten anpassas inte till att 
sättas in i klinisk verksamhet utan riktas mer till forskare (Woodhouse, 2006) vilket också 
styrks av ytterligare studier (Andersson, Björk & Dahlqvist, 2004). Ett sätt att öka 
sjuksköterskors kunskaper om preoperativ fasta skulle kunna vara att de får schemalagd tid till 
att läsa och gå igenom forskningsrapporter. Detta skulle även öka kunskapen hos allmänna 
sjuksköterskor, om till exempel ventrikelns tömningstid då kunskapen brister inom detta 
område (O´Callaghan, 2002; McGaw, Ehikhametalor, Nelson & Soogrim, 2004; Woodhouse, 
2006). En möjlig orsak till denna okunskap är att forskning kring ventrikelns tömningstid har 
publicerats oftare i anestesitidskrifter än i allmänna sjukskötersketidskrifter, då det berör 
anestesin mer än allmän omvårdnad (Jester & Williams, 1999). Författarna till denna 
litteraturstudie anser dock att det av resultatet framkommit att ventrikelns tömningstid har 
betydelse för den allmänna omvårdnaden, då patienterna tilldelas mat och dryck på 
vårdavdelningen av den allmänna sjuksköterskan. 
 
Även om sjuksköterskor inte kan ändra ordinationer kan de bli mer medvetna om andra 
faktorer inom ämnet genom att läsa forskningsrapporter, som till exempel att 
patientinformationen brister. I och med att majoriteten av patienterna i fyra studier fick 
information av en sjuksköterska är det därför viktigt för honom/henne att tänka på att förklara 
den skriftliga informationen och komplettera den med muntlig information (Chapman, 1996; 
O´Callaghan, 2002; Crenshaw & Winslow, 2002; Walker, Thorn & Omundsen, 2006). Detta 
försäkrar att patienter inte får motsägande information (Kramer, 2000; Woodhouse, 2006). Att 
inte förstå vikten av informationen kan medföra allvarliga konsekvenser för patienterna. Om 



11 

patienterna äter och/eller dricker preoperativt utan att säga till vårdpersonalen ökar 
aspirationsrisken markant (Kramer, 2000).   
 
Enligt Jacobsson (1998) uttrycker Svensk Anestesiologiförening [SFAI] att riktlinjer gällande 
preoperativ fasta ska vara tillgängliga på alla sjukhus i Sverige och vara tydligt utformade 
med samma innehåll på så sätt att all vårdpersonal ska kunna ta till sig informationen. Detta 
tillgodoser kvaliteten och säkerheten i vården. Trots detta finns det sjukhus i Sverige vars PM 
säger emot varandra och det finns sjukhus där riktlinjerna inte följs. Det är inte bara vården i 
Sverige som brister när det gäller den peroperativa fastans längd (Jacobsson, 1998) utan 
bristen gäller för hela världen (Hung, 1992; Chapman, 1996; Madsen, Brosnan & Tong Nagy, 
1998; Seymour, 2000; Crenshaw & Winslow, 2002; Woodhouse, 2006). Problemet ligger inte 
i att riktlinjer inte finns eller att de inte är uppdaterade, utan det största problemet är att de inte 
följs i den kliniska verksamheten, vilket framkommer i resultatet (Hung, 1992; Madsen, 
Brosnan & Tong Nagy, 1998; Seymour, 2000; Woodhouse, 2006). Detta styrks även av 
ytterliggare undersökningar (Jester & Williams, 1999; Dean & Fawcett, 2002). 
 
Författarna till litteraturstudien är av den uppfattningen att på de sjukhus där evidensen följs 
arbetar engagerad vårdpersonal som inte är rädd för förändring. Övervinner man rädslan för 
förändring och kommer fram till konsensus i arbetslaget, kommer det vara lättare att tillämpa 
evidensbaserad forskning i den kliniska verksamheten. 
 
I resultatet framkommer att när förseningar i operationsprogrammet sker fortsätter 
sjuksköterskor att hålla patienterna fastande (Hung, 1992; Seymour, 2000; O´Challaghan, 
2002). Detta kan bero på att sjuksköterskor inte vet när operationen kommer att äga rum. 
Sjuksköterskor har ingen tidpunkt att gå efter, därför anser de att det är säkrast att hålla 
patienterna fastande. En annan orsak kan vara att rutinbaserad omvårdnad tillämpas då 
sjuksköterskor inte reflekterar över att patienterna kan få något att dricka. Att höja 
patienternas välbefinnande behöver inte innebära något tidskrävande arbete, utan det kan 
räcka med att ge patienterna ett glas vatten. 
 
Det är bevisat att kolhydrater passerar ventrikeln på kortare tid än proteiner och fetter (Hiller, 
2006), därför kan en CHO-dryck ges till patienterna preoperativt utan någon påverkan på 
ventrikelns pH-värde och tömningstid (Ljungqvist et.al. 2001) vilket styrks av ytterligare 
studier (Stuart, 2006). Patienternas obehag minskar både pre- och postoperativt genom att 
CHO-drycken minskar kirurgins negativa påverkan på kroppen (Ljungqvist et.al 2001). 
Ytterligare undersökningar har kommit fram till samma resultat (Ljungqvist & Søreide, 2003; 
Stuart, 2006). Detta kan leda till kortare vårdtider. Ska sjukhusen köpa in CHO-drycken ökar 
självklart kostnaderna jämfört med om patienterna endast tilldelas klara drycker, men bidrar 
CHO-drycken till ökat välbefinnande för patienterna och minskade vårdtider skulle CHO-
drycken kanske löna sig ändå.  
 
I resultatet framkommer i tre studier att patienter upplever törst som den värsta sekundära 
åkomman (Madsen, Brosnan & Tong Nagy 1998; Ljungqvist et.al. 2001; Crenshaw & 
Winslow 2002). Eftersom människor inte upplever hunger och törst när de sover har de 
patienter som opereras tidigt på morgonen troligtvis skattat hunger och törst lägre än de som 
opereras på eftermiddagen. Detta kan ha givit ett falskt lågt värde i de studier vars syfte var att 
mäta törst och hunger. 
 
Ur resultatet framkommer i två studier att sjuksköterskor känner sig maktlösa när det gäller att 
påverka kirurgernas och anestesiologernas ordinationer gällande preoperativ fasta 
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(O´Callaghan, 2002; Woodhouse, 2006). En annan studie visar att kirurger och anestesiologer 
i USA inte tillämpar de mer liberala riktlinjerna på grund av att de tror att patienter som får 
dricka upp till två timmar innan operation även skulle börja äta. De menar att detta skulle 
bidra till inställda eller försenade operationer med negativa ekonomiska konsekvenser för 
sjukhuset (Murphy, Ault, Wong & Szokol, 2000). Författarna till litteraturstudien är dock av 
en annan åsikt, då det i resultatet framkommer att patienter tycker det är viktigt att följa 
instruktionerna (Kramer, 2000; Walker, Thorn & Omundsen, 2006) och att vätska är betydligt 
mer efterfrågad än mat (Madsen, Brosnan & Tong Nagy 1998; Ljungqvist et.al. 2001; 
Crenshaw, Winslow, 2002). I och med detta anser författarna till litteraturstudien att 
anestesiologer och kirurger saknar belägg för sina farhågor. Tills det att motsatsen är bevisad 
bör den evidens som finns följas. 
 
Nutritionsstatus är en viktig del av den preoperativa omvårdnaden då det har stor betydelse 
för det pre-, peri- och postoperativa förloppet (Hessov, 2001, Almås & Berntzen, 2002). 
Forskning på råttor har visat att ett bra nutritionsstatus påverkar ischemiska skador positivt 
(E.C. van Hoorn, G. Boelens, C. van Middelaar-Voskuilen, J. Nijeveldt, Prins, Bouritius & 
et.al 2005). De patienter som fastar 11-14 timmar (Chapman, 1996; Madsen, Brosnan & Tong 
Nagy, 1998; Crenshaw & Winslow, 2002) tömmer kroppens kolhydratreserver och förbrukar 
sina egna energireserver (Ljungqvist, Thorell, Eriksson, Jepsson & Thorlacius, 2005). Alltså 
har patienter som fastar 11-14 timmar sämre förutsättningar att klara sig perioperativt om 
ischemiska skador uppkommer.  
 
Eftersom majoriteten av resultat artiklarna i litteraturstudien var av vetenskaplig kvalitet grad 
I och II anser författarna att litteraturstudien är av god vetenskaplig kvalitet. Majoriteten av 
resultatartiklarna var kvalitativa och baserades på upplevelser. Forskning som är gjord enligt 
kvalitativ metod kompletterar och fördjupar den kunskap som redovisas med hjälp av 
randomiserade studier. De olika forskningsmetoderna kan komplettera varandra, men dock 
inte i den bemärkelsen att den ena metoden är förutsättningen för den andra (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2006). Majoriteten av resultatartiklarna hade en låg validitet på grund av att de 
inte mäter resultatet med mått utan deltagarna fick svara på intervjufrågor och frågeformulär. 
Reliabiliteten däremot var hög då majoriteten av studierna hade ett tydligt syfte beskrivet. 
Studierna i resultatartiklarna är spridda från länder i hela världen vilket påvisar att den 
evidensbaserade omvårdnaden inte bara brister i Sverige utan även i resten av världen. En 
svaghet i litteraturstudien är att inga svenska resultatartiklar påträffades när det gäller 
följsamheten av den preoperativa fastans längd. 
 
Författarna till litteraturstudien anser att det inte framkommit någon ny kunskap ur resultatet 
när det gäller följsamheten. Bakgrundsinnehållet och resultatet stämmer överens med 
varandra, de gamla referenserna i resultatet styrks, tyvärr, av de nya. I litteraturstudien 
framkommer det hur svårt det är att förändra rutiner inom sjukvårdens organisation. Ny 
kunskap har däremot framkommit när det gäller sjuksköterskors bristande kunskap om 
ventrikelns tömningstid. Detta är anmärkningsvärt eftersom det är de allmänna 
sjuksköterskorna som tillbringar mest tid med patienterna på vårdavdelningen, både pre- och 
postoperativt.    
 
Konklusion 
 
Patienters välbefinnande påverkas av den preoperativa fastans längd, att inte kunna dricka 
preoperativt bidrar till mer besvär för patienten än att vara hungrig och att inte kunna sova 
natten innan på grund av oron inför operation. Genomsnittstiden för den preoperativa fastans 
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längd är 11-14 timmar. Detta stämmer inte överrens med evidensen. Patienter som ska 
genomgå elektiv kirurgi och som är ASA-klassificerade I och II, ska fasta från vätska två 
timmar och från fast föda sex timmar innan operation. Trots forskning kring den preoperativa 
fastans längd brister fortfarande följsamheten på 2000-talet. Patientinformationen är 
bristfällig, då patienter inte förstår varför de ska fasta preoperativt, trots given information av 
vårdpersonalen. Sjuksköterskors kunskap om ventrikelns tömningstid brister, vilket är 
anmärkningsvärt då det har funnits forskning kring detta lika länge som den preoperativa 
fastans längd. Sjuksköterskor känner sig maktlösa när det gäller att påverka beslut som rör 
flera professioner. De upplever att de blir motarbetade trots förändringsförslag som baseras på 
evidensbaserad kunskap. 
  
Implikation 
 
Ytterligare forskning behövs angående vårdpersonalens följsamhet av riktlinjerna i Sverige, 
samt om tillämpning av omvårdnadsdiagnoser skulle bidra till att individanpassad omvårdnad 
prioriteras när det gäller den preoperativa fastans längd. Det behövs ytterligare forskning om 
hur evidens ska omsättas till praxis, då sjuksköterskor upplever detta som ett hinder. 
Interventionsstudier behövs för att se om utbildningsprogram gällande preoperativ fasta lönar 
sig jämfört med om enbart riktlinjerna ändras. Sjuksköterskorna behöver starkare 
sammanhållning i den kliniska verksamheten, för att stärka professionen och kunna påverka 
organisationen mer.  
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