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Nyckelord                             Intensivvårdsavdelning, laxering obstipation  

Sammanfattning                  Obstipation är ett lågprioriterat men vanligt förekommande 

problem bland intensivvårdspatienter som kan påverka 

patienternas möjlighet att tillfriskna. Faktorer som ökat 

stresspåslag, immobilisering och läkemedel påverkar 

tarmfunktionen och ger en minskad motilitet vilket kan 

leda till obstipation. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva hur obstipation kan förebyggas och behandlas i 

denna patientgrupp. 13 vetenskapliga studier inkluderades. 

Resultaten visar att det saknas en enhetlig definition av när 

intensivvårdspatienten ska anses vara obstiperad vilket är 

en bidragande orsak till problematiken. Att ge laxantia kan 

ha positiv betydelse för både ventilatortid, 

intensivvårdstid, morbiditet och mortalitet utan att det i 

klinisk praktik ses några allvarliga risker eller 

komplikationer i behandlingen. Genom att skapa en tydlig 

rutin, använda mätinstrument, fortbilda personal och 

dagligen dokumentera patientens tarmfunktion bidrar detta 

till att belysa och konkretisera ett problemområde som 

annars lätt prioriteras ner och förblir i det fördolda. Mer 

forskning i ämnet behövs och i en tid när 

intensivvårdspatienten inte ligger lika tungt nersövd borde 

detta även kunna främja att icke-farmakologiska 

behandlingsmetoder såsom massage, mobilisering, kaffe, 

värme och avskildhet prövas i framtiden. 
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Abstract Constipation is a low priority but common problem among 

ICU patients that may affect patients´ ability to recover. 

Factors that increased stress supplements, immobilization 

and drugs affect bowel function and providing a decreased 

motility which can result in constipation. The aim of this 

literature review was to describe how constipation can be 

prevented and treated in this population. 13 scientific 

studies were included. The results show that the lack of 

uniform definition of when patients should be considered 

constipated is a contributor to the problem. Laxatives can 

have positive impact on both time in mechanical 

ventilation, ICU time, morbidity and mortality without 

seen in clinical practice any serious risks or complications 

of treatment. By creating a clear routine, using measuring 

instruments, training of staff and document the patients` 

daily bowel function helps to illuminate and concretizie 

the problem area wich otherwise risk to remain in 

obscurity. More research in the topic is needed and at a 

time when critical care patient is not as heavily sedated, 

this should also promote that non-pharmacological 

therapies such as massage, mobilization, coffee, heat and 

privacy get researched in the future. 

  

 

 



 
 

Innehåll 

Inledning .................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................... 2 

Intensivvård ........................................................................... 2 

Gastrointestinalkanalen ....................................................... 2 

Obstipation ............................................................................. 3 

Orsaker till obstipation hos intensivvårdspatienter .......... 4 

Symtom och konsekvenser av obstipation .......................... 5 

Problemområde ..................................................................... 6 

Syfte ........................................................................... 6 

Frågeställningar ........................................................ 6 

Metod ......................................................................... 7 

Inklusionskriterier ................................................................ 7 

Exklusionskriterier ............................................................... 7 

Flödesschema ......................................................................... 8 

Datainsamling ........................................................................ 9 

Sökhistoria ........................................................................... 10 

Databearbetning .................................................................. 11 

Etik ........................................................................... 11 

Resultat .................................................................... 11 

Bedömningskriterier för obstipation ................................ 11 

Mätinstrument-Guidelines ................................................. 12 

Obstipationsförebyggande åtgärder och behandling ...... 13 



 
 

Risker med obstipationsbehandling .................................. 16 

Diskussion ................................................................ 17 

Metoddiskussion .................................................................. 17 

Resultatdiskussion ............................................................... 19 

Konklusion .............................................................. 23 

Implikation .............................................................. 23 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A1-A4 

      Artikelöversikt 

Bilaga B 

      Bristol Stool Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Inledning 

Obstipation är vanligt förekommande hos den allvarligt sjuka intensivvårdspatienten 

(Btaiche, Chan, Pleva & Kraft, 2010) och kan bidra till förlängd vårdtid med flera 

komplikationer, ett ökat lidande och ibland även död. Kritisk sjukdom i sig påverkar 

gastrointestinalkanalen och kan vara ett primärt problem till att patienten anländer för 

intensivvård men många gånger uppstår obstipation som en komplikation till just vård 

och behandling inom intensivvården. Obstipation är ett symtom på en försämrad 

funktion av gastrointestinalkanalen (Gacouin, Camus, Gros, Isslame, Marque, Lavoué & 

Le Tulzo, 2010) som inte direkt kan monitoreras och mätas så som andra symtom, till 

exempel försämrad ventilation. I intensivvårdsjuksköteskans kontinuerliga bedömning 

av patienten (Morton & Fontaine, 2013) ingår även en bedömning av 

gastrointestinalkanalen funktion vilket ibland kan vara svårt då patienterna ofta är sövda 

och i normala fall har en varierande tarmtömningsfrekvens. Många av 

intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgifter (Mostafa, Bhandari, Ritchie, Gratton & 

Wenstone, 2003) är direkt livsuppehållande åtgärder som innebär stabilisering av vitala 

funktioner och dessa måste prioriteras högst. Detta kan förklara varför 

intensivvårdssjuksköteskan inte alltid prioriterar att förbygga och behandla obstipation 

så som hon borde med tanke på de fysiologiska och psykologiska följder som 

obstipation kan leda till. Endast en mindre andel av intensivvårdsavdelningar använder 

sig av riktlinjer för behandling av obstipation (Berde & Nurko, 2008; Mostafa et al., 

2003) och därmed blir strategierna för när patienten ska behandlas med laxering väldigt 

varierande trots att obstipation ofta förekommer. Intensivvård är samhällsekonomiskt 

mycket kostsamt (Larsson & Rubertsson, 2005) och intensivvårdsavdelningen är en 

mycket stressande vårdmiljö att vistas i för både patient och närstående varför 

intensivvårdstidens längd inte bör vara längre än sjukdomstillståndet kräver.  
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Bakgrund 

Intensivvård 

Definitionen av intensivvård (Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2011) är att 

behandla eller förebygga svikt i ett eller flera vitala organ så att fortsatt liv blir 

meningsfullt ur patientens synvinkel. Det finns specifika riktlinjer för när patienten ska 

vårdas på intensivvårdsavdelning och dessa är hotande eller manifest svikt i vitala 

organfunktioner, patientens tillstånd ska vara behandlingsbart och patientens behov ska 

inte kunna tillgodoses på lägre vårdnivå. I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköteskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 

(2012) beskrivs omvårdnadsteori och praktik vilket bland annat innebär att 

intensivvårdssjuksköterskan ska identifiera, övervaka, bedöma, utföra och utvärdera 

omvårdnadsåtgärder. Intensivvårdssjuksköterskans uppgift är att vårda patienter med 

svikt i vitala organ och förebygga ohälsa samt stödja och bevara egenförmåga till 

välbefinnande hos patienten. Ett evidensbaserat arbetssätt ska tillämpas och 

vetenskapliga resultat och beprövad erfarenhet i omvårdnaden kring patienten ska 

användas. Intensivvårdssjuksköterskan ska också verka för den enskilde individens rätt 

att bestämma själv över omvårdnaden samt alltid visa respekt för patientens integritet 

och värdighet (a.a.). 

Gastrointestinalkanalen 

I gastrointestinalkanalen transporteras födan mekaniskt (Sonesson & Sonesson, 2006; 

Morton & Fontaine, 2013) med hjälp av tarmens motilitet. Väggen i tarmen består av ett 

muskellager med cirkulära och längsgående muskler som för födan framåt i rätt 

riktning. Innanför finns ett bindvävslager med blodkärl, nerver och lymfatisk vävnad 

som bidrar till en viktig tarmbarriär för de bakterier som finns naturligt i colon. 

Tarmbarriären är bland annat beroende av en bra cirkulation, ett väl fungerande 

immunförsvar lokalt och en god nutrition som inte bara kommer från blodet utan direkt 

från födan i tarmen, så kallad luminal nutrition. Enterocyterna i tarmen har aminosyran 

glutamin som livsviktigt energisubstrat. Längst in i tarmen finns slemhinnan som veckar 

sig kraftigt med ett encelligt cylinderepitel och på den villi. Till colon kommer ca 1,5 
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liter tarminnehåll varje dygn som till största delen består av vatten men även osmält 

föda och en stor mängd bakterier. Bakterierna är till nytta i den här delen av tarmen men 

inte i ileum och det är därför viktigt att födan transporteras i rätt riktning med hjälp av 

tarmens motilitet. Vattnet absorberas och resterande blir avföring (a.a.). 

Gastrointestinalkanalens funktion står under inverkan av det autonoma nervsystemet 

och vagusnerven (Morton & Fontaine, 2013) som skickar aktiverande impulser vilket 

ökar aktiviteten, sekretionen och slappar sfinktern. Via sympatiska nervtrådar hämmas 

impulser och följden blir den motsatta det vill säga en minskad aktivitet, sekretion och 

en kontraherad sfinkter. I tarmens vägg finns en nervfläta som innehåller 

sträckreceptorer som aktiveras då tarmen tänjs ut. Denna ingår i tarmens självreglerande 

nervsystem, det enteriska nervsystemet med transmittorsubstanserna acetylkolin, 

serotonin, noradrenalin och dopamin vilka har stor betydelse för tarmens funktion så 

som samordning av tarmens motorik, sekretion och absorption. En förhöjd 

koncentration av dopamin (Dive, Foret, Jamart, Bulpa & Installé, 2000) har en negativ 

effekt på gastrointestinalkanalen med en minskad motilitet som följd. I vila passerar 

(Sonesson & Sonesson, 2006; Morton & Fontaine, 2013) en fjärdedel av hjärtats 

minutvolym genom gastrointestinalkanalen vilket är mer än till något annat 

organsystem. Vid stress som råder vid svår sjukdom shuntas blodet förbi 

gastrointestinalkanalen och skada kan uppstå. Rectum töms då den blir full genom att 

signaler skickas till hjärnan som gör oss medvetna om behov av att ha avföring. 

Obstipation 

Den normala tarmtömningsfrekvensen (Nyhlin, 2008) hos den friska populationen är 

kraftigt varierande och 2 till 25 % av befolkningen upplever obstipationssymtom. Det 

finns ingen enhetlig definition på när obstipation föreligger (Bittencourt et al., 2012; 

Mostafa et al., 2003) och detta anses vara en bidragande orsak till de mycket varierande 

resultaten i tidigare genomförda studier och detta gör även att studiernas resultat är 

svåra att jämföra med varandra. Obstipation har definierats som (Dahlström, Kechagias 

& Stenke, 2011) mindre än en avföring på tre dagar eller också som att obstipation 

föreligger när individen har mindre än tre tarmtömningar per vecka. Obstipation är 

(Dahlström et al., 2011; Nyhlin, 2008) dubbelt så vanligt hos kvinnor och äldre, är 

också vanligare bland människor i lägre socialgrupper och bland färgade. Det är vanligt 
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att obstipation delas in i två huvudgrupper (Lindberg, Hamid, Malfertheiner, Thomsen, 

Fernandez, Garisch & Thomson, 2011), dels slowtransit constipation som innebär att 

tarminnehållet transporteras långsamt genom tarmarna och dels outlet obstruction som 

innebär svårigheter att få ut avföringen. Detta kallas även disorder of transit och 

evacuation disorder. Litteraturen skiljer även på primär (funktionell) och sekundär 

obstipation där den sekundära innebär obstipation orsakad av andra sjukdomar eller 

läkemedel. 

Orsaker till obstipation hos intensivvårdspatienter 

Hos intensivvårdspatienten (Mostafa et al., 2003) uppstår ofta störd tarmfunktion så 

som nedsatt tarmmotilitet vilket leder till obstipation. När tarminnehållet förflyttas 

framåt för långsamt i colon absorberas mer vätska och detta i sin tur bidrar ytterligare 

till att tarminnehållets passage försvåras. Dessutom ligger patienterna ofta i ryggläge 

vilket motverkar tyngdlagens inverkan på förmågan till avföring. Att motiliteten är 

nedsatt (Gacouin et al., 2010) kan bland annat vara orsakat av trauma, sepsis, stress, 

läkemedel, immobilisering och avsaknad av enteral nutrition. Metabola förändringar 

löper parallellt med kritisk sjukdom (Btaiche et al., 2010). Det metabola svaret på stress 

eller skada innebär en förhöjd cytokinfrisättning som i sin tur bidrar till en ökad 

produktion av katekolaminer, kortisol och glukagon i kroppen vilket gör att kroppen 

inte prioriterar tarmfunktionen i det akuta stressläget som patienten befinner sig i. Om 

inte adekvat näring tillförs patienten ses snart utarmning av kroppens energi och 

albumin.   

Nästan alla intensivvårdspatienter (Gacouin et al., 2010) behandlas med opioider både i 

analgetiskt och sederande syfte och det har visat sig vara en stor bidragande orsak till 

obstipation. Det finns rikligt av opioidreceptorerna my, delta och kappa (Berde & 

Nurko, 2008; Werner & Strang, 2005) i tarmens nervsystem. Opioiderna binder sig till 

dessa receptorer, framför allt myreceptorn, vilket bidrar till minskad frisättning av 

acetylkolin som är en transmittorsubstans i det parasympatiska nervsystemet. Detta i sin 

tur leder till ökad tonus i gastrointestinalkanalen, hämmad prepulsiv peristaltik, minskad 

sekretion av tarmvätska och ökad absorbtion vilket i sin tur leder till obstipation. 
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Den septiska patienten är hypotensiv (Morton & Fontaine, 2013) och det i sin tur bidrar 

till en hypoperfusion av splenicusområdet som i sin tur bland annat leder till låg 

syretillförsel till tarmen med risk för tarmischemi och försämring av tarmens motilitet. 

För att normalisera blodtrycket hos intensivvårdspatienten används vasopressorer som i 

sin tur konstringerar blodkärlen och ytterligare försämrar blodgenomströmningen i 

splenicus. Studien av Gacouin et al. (2010) har dock visat att obstipation hos 

intensivvårdspatienter är mer relaterat till allvarligheten i hypoxi och hypotension än till 

den behandling (vasopressorer) som ges för att motverka den. 

Rubbningar i elektrolytbalansen (Btaiche et al., 2010) är vanligt förekommande hos 

intensivvårdspatienterna. Magnesium och kalium har stor betydelse för 

transportmekanismerna i tarmen och hypokalemi försämrar nervernas förmåga att leda 

impulser och kan vara en bidragande orsak till obstipation.  

Symtom och konsekvenser av obstipation 

När patientens tarmfunktion bedöms (Btaiche et al., 2010; Morton & Fontaine, 2013) 

noteras symtom hos patienten som kan vara orsakade av obstipation. Symtomet 

utebliven avföring är självklart men det är först efter ett antal dagar som det indikerar på 

obstipation. Patientens normala tarmtömningsvanor är viktiga att ha med i beräkningen. 

Onormala eller avsaknad av tarmljud är ett symtom på en kraftigt minskad 

tarmmotilitet, vilket nästan alltid ses hos intensivvårdspatienten initialt. 

Ventrikelretention är viktigt att kontrollera då risken för hematemes ökar om den är stor. 

Aspiration av ventrikelinnehåll kan bli följden av obstipation och kan leda till en 

pneumoni och ytterligare bekymmer för patienten.  

Vid obstipation ses ofta en uppspänd buk (Mostafa et al, 2003) på grund av att den gas 

som bildas här inte kommer vidare och släpps ut. Konsekvensen blir att patienten 

känner ett obehag, en uppblåsthet och inte sällan smärta från buken. Tarmarna tar 

onödigt stor plats i ett begränsat utrymme där också lungorna ska kunna ventileras på 

bästa sätt vilket kan leda till en försämrad ventilation av patienten.  

När colons barriär sviktar uppstår translokation av tarmflorans bakterier (Jeppsson, 

Naredi, Peterson & Risberg, 2005). Det beror på att tarmväggen blir mer genomsläpplig 

och bakterier kan då vandra över till blod och bukhåla där de orsakar eller förvärrar 
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infektion. Translokation av tarmbakterier är en starkt bidragande orsak till nosocomiala 

infektioner (Larsson & Rubertsson, 2005) och sepsis bland intensivvårdspatienter.  

Ett stort antal ventilatorbehandlade patienter drabbas av obstipation (Gacouin et al., 

2010) ibland mer än hälften av patienterna. Obstiperade patienter löper större risk att 

drabbas av nosocomial infektion vilket bidrar till att behandlingstiden i ventilatorn blir 

längre och detta i sin tur leder till en förlängd vårdtid och att ett större antal patienter 

dör. Andra konsekvenser (Btaiche et al., 2010) relaterade till obstipation som kan bli 

mycket allvarliga för patienten är risk för tarmperforation och oförmåga till adekvat 

nutriering. Det sistnämnda gör att patienten blir katabol med en försämrad förmåga till 

läkning och tillfrisknande som följd samt i vissa fall också ett större behov av inotropa 

droger.  

Problemområde 

I det kliniska arbetet på en intensivvårdsavdelning har uppmärksammats att obstipation 

är ett frekvent förekommande problem hos patienterna. Intresse väcktes och frågor som 

söktes svar på var vad som orsakar obstipation och vad som kan göras för att undvika 

detta tillstånd och därmed minska patienternas lidande. Evidensbaserade 

behandlingsriktlinjer i ämnet saknas som skulle kunna vara till hjälp i det kliniska 

arbetet. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur obstipation kan förebyggas och 

behandlas hos intensivvårdspatienter. 

Frågeställningar 

Hur bedöms kliniskt om obstipation föreligger? 

Hur förebyggs obstipation? 

Hur behandlas obstipation? 

Vad finns det för risker med obstipationsbehandlingen? 
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Metod  

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie för att sammanfatta 

existerande forskning och försöka ge en heltäckande bild av hur obstipation kan 

förebyggas och behandlas hos intensivvårdspatienter. Forskningsprocessen startade med 

att fokusera problemområdet (Forsberg & Wengström, 2003), se flödesschema (sid. 8) 

och utifrån detta formulerades frågeställningar som bestämde studiens 

undersökningsmetod. Utifrån problemformuleringen skapades syftet som klargjorde 

målet med studien. Därefter formulerades ett antal frågor till litteraturen som måste 

besvaras för att studiens mål skulle uppnås. Frågorna skulle vara av sådan art att de inte 

kunde besvaras med enbart ett ”ja” eller ”nej” (a.a.).  

Följande steg i forskningsprocessen (Whittemore & Knafl, 2005) innebar att formulera 

sökord utifrån problemområdet som sedan låg till grund för kommande 

litteratursökning.  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar publicerade från år 2000 till 2013 som 

handlade om intensivvårdspatienter med obstipation. De publicerade artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska. 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklar vars urval var barn och patienter med kronisk sjukdom i 

gastrointestinalkanalen eller som vid detta vårdtillfälle genomgått operation i 

gastrointestinalkanalen samt studier som riktade sig mot specifika sjukdomstillstånd så 

som ulcerös colit eller crohns sjukdom. Även review-artiklar exkluderades. 
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 Figur 1. Tolkat från Forsberg och Wengström (2003)   
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Datainsamling 

Utifrån det fokuserade problemområdet letades artiklar relevanta för syftet för att hitta 

nyckelord som använts i tidigare publicerade artiklar i ämnet. Nyckelord valdes och via 

Karolinska Institutets hemsida relaterades/översattes de till vedertagna MESH-termer. 

Artikelsökning genomfördes i databaserna PUBMED och CINAHL. Bibliotekarie har 

konsulterats för att säkerställa att rätt sökord använts och för att garantera att sökningen 

gjorts på ett korrekt sätt. Sökningen i PUBMED genomfördes med MESH-termerna 

Intensive care OR Intensive care units AND Constipation. Artiklar publicerade från år 

2000 och framåt inkluderades. Detta gav 19 träffar. Fyra av artiklarna handlade om barn 

och exkluderades. Av de återstående 15 artiklarna lästes samtliga abstract och sex 

inkluderades i ett första urval. Samtliga sex inkluderades även i urval två. Av de nio 

som exkluderades visade sig sju vara review-artiklar och två av artiklarna svarade inte 

upp mot syftet eftersom de inte berörde ämnet obstipation. När MESH-termen Laxatives 

lades till de tidigare sökorden uteblev samtliga träffar. Ytterligare en sökning gjordes i 

PUBMED med sökorden Intensive care unit AND Constipation men utan MESH-

termer. Denna sökning gav 56 träffar. I sökning påträffades 11 artiklar som svarade upp 

mot syftet. 

Sökningen i Cinahl genomfördes med Major Headings-termerna (MH) Intensive Care 

Units AND Constipation. Artiklar från år 2000 och framåt inkluderades. Detta gav 11 

träffar. Samtliga abstract genomlästes och fyra av artiklarna inkluderades i urval ett och 

två. De totalt sju som exkluderades svarade inte upp mot syftet med studien. Av de fyra 

inkluderade artiklarna påträffades samtliga även i sökningen genomförd i PUBMED. 

En fritextsökning genomfördes också i Högskolan i Halmstads så kallade ”discovery-

tjänst” Summon. Detta för att se om studier i ämnet finns i några av de andra 

databaserna än i de två som valts. Sökorden som användes var Intensive Care Units 

AND Constipation AND Laxatives. Artiklarna begränsades till att vara endast från 

vetenskapliga publikationer, publicerade på engelska och från år 2000 och framåt. Det 

gav 289 träffar och därför valdes ämnesordet constipation vilket gav 48 träffar. Fem 

artiklar handlade om barn, åtta var review-artiklar. 35 abstracts lästes och i ett första 

urval inkluderades de sex artiklar som ansågs svara upp mot syftet med litteraturstudien. 

Av de sex valda artiklarna förekom samtliga i andra sökningar. En av de sex 
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inkluderade artiklarna fick beställas via bibliotekarie. Samtliga referenslistor till de 

hittills 11 valda resultatartiklarna gicks systematiskt igenom för att hitta eventuella 

artiklar som inte kommit med i sökningar men som skulle kunna ge värdefull 

information till litteraturstudien. Två artiklar inkluderades via referenslistorna (se bilaga 

A4), vilket gav totalt 13 resultatartiklar.  Samtliga valda artiklar är kvantitativa.                            

Sökhistoria 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 & 2 

130401 PUBMED  “Intensive 

Care”[Mesh] OR 

“Intensive Care 

Units” [Mesh] AND 

“Constipation” 

[Mesh] 

19 15 6(6*) 

  AND “Laxatives” 

[MESH] 

0 0 0 

130428 PUBMED “Intensive care unit” 

AND “Constipation” 

56 30 11 

130401 CINAHL (MH” Intensive Care 

Units”) AND (MH 

“Constipation”) 

12 12 4(4*) 

130424 SUMMON “Intensive care 

units” AND 

“Constipation” 

AND “Laxatives” 

48 15 6(6*) 

 

*Artikeln förekommer i mer än en sökning 

 

 



11 
 

Databearbetning 

Samtliga valda artiklar granskades och värderades med stöd av Willmans et al´s, (2011) 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod för att bedöma 

studiernas vetenskapliga kvalitet. Utifrån protokollet bedömdes forskningsmetoden, 

vilka patienter som undersökts, inklusions- och exklusionskriterier. Vilket syfte 

undersökningen hade och om det uppnåtts. Fanns urval och bortfall beskrivet? Var det 

etiska resonemanget beskrivet och var resultatet tillförlitligt? Bearbetningen av 

resultatartiklarna utgick noggrant från de fokuserade frågorna som eftersöktes i 

litteraturstudien. Graderingen av artiklarnas vetenskaplighet är tre-gradig där grad 1 är 

hög vetenskaplighet, grad 2 är medelhög vetenskaplighet och grad 3 är låg 

vetenskaplighet. Båda studenterna läste artiklarna upprepade gånger och gjorde en 

självständig objektiv granskning med hjälp av det beskrivna protokollet ovan. Varje 

studie diskuterades så att båda studenterna var överrens om artiklarnas innehåll och 

resultaten jämfördes med varandra. Valda artiklar var av vetenskaplig grad 1 och 2 (se 

artikelöversikt, bilaga A1-A4). Utifrån frågeställningarna formulerades resultatets 

rubriker som ansågs ge övergripande svar på hur förstoppning kan förebyggas och 

behandlas hos intensivvårdspatienter, vilket efterfrågades i syftet. 

Etik 

Etiska överväganden har gjorts enligt de riktlinjer som getts ut av Vetenskapliga rådet 

(2013). Valda studier har fått tillstånd från etisk kommitté och studier presenteras i 

resultatet oavsett egna åsikter om studiens resultat. Artiklarnas kvalitet har granskats 

och en objektiv och tillförlitlig redogörelse finns för detta (se artikelöversikt, bilaga A). 

Sökstrategin är klart och tydligt beskriven och visar på att relevanta studier för ämnet är 

valda. 

Resultat  

Bedömningskriterier för obstipation 

Det framkom ingen enhetlig definition (Bishop, Young, Goldsmith, Buldock, Chin & 

Bellomo, 2010; Patanwala, Abarca, Huckleberry & Erstad, 2006 och Nguyen et al. 
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2013) på när obstipation bland intensivvårdspatienter föreligger. Avföringsmönstret hos 

ventilatorbehandlade intensivvårdspatienter (Bishop et al. 2010) skiljer sig från övrig 

population på flera sätt. Avföringen är väldigt sällan formad och ju mer enteral nutrition 

patienten får desto lösare avföring och att inte ha avföring ska inte likställas med att 

vara obstiperad. Förekomst mättes och även utseende på avföringen enligt Bristol Stool 

Chart (se bilaga B) och denna studie är den första i sitt slag. I knappt två tredjedelar av 

det totala antalet undersökningsdagar förekom ingen avföring alls hos patienterna och 

när avföring förekom var den nästan uteslutande lös. Endast under ett fåtal dagar 

producerades formad avföring. Obstipation bör enligt Bishop et al.(2010) karaktäriseras 

av onormala röntgenfynd, uppspändhet, full ampull vid rektalundersökning, patientens 

oförmåga till tarmtömning trots att han/hon känner behov samt utebliven avföring trots 

laxering (a.a.). Patanwala et al. (2006) ansåg i stället att intensivvårdspatienter är 

obstiperade först efter 96 timmar och inte som vanligast är, i en blandad population, 

efter 72 timmar. Detta grundar de på att den första dagen på intensivvårdsavdelningen 

ofta ägnas åt stabilisering av patientens vitala parametrar och då är det vanligt att den 

enterala nutritionsstarten fördröjs. Även Nguyen et al. (2013) ansåg att den sedvanliga 

definitionen av obstipation inte alls är anpassad till intensivvårdspatienter och att den är 

alldeles för enkel för att ha någon som helst klinisk betydelse och relevans. Istället anser 

de att en definition som tar hänsyn till fler multifaktorella orsaker och inte enbart 

produktion av avföring eller inte bör användas. De vill istället använda begreppet 

försämrad gastrointestinal passage (FGP). Definition av FGP som de ansåg vara mer 

lämpad var att patienterna inte hade producerat avföring på tre dagar trots behandling 

mot obstipation plus minst en av följande; röntgenverifierat ileus, nutritonsintollerens, 

utspänd buk eller vara i behov av gastrisk dekompression via nasogastrisk sond. Var 

femte patient utvecklade FGP och hade signifikant högre morbiditet med längre 

intensivvårdstid och större svårigheter att uppfylla nutritionsbehovet än de patienter som 

inte utvecklade FGP (a.a.). 

Mätinstrument – Guidelines 

Genom att införa ett mätinstrument (McPeake, Harper & MacIntosh, 2011) på en 

intensivvårdsavdelning gällande tarmfunktion och behandling vid obstipation sågs flera 

vinster. Undersökningen gjordes före införandet av ett protokoll och dess betydelse 
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utvärderades efteråt. Dokumentationen av tarmfunktionen förbättrades med 100 %. 

Efter införandet blev per rektumundersökningar genomförda, problemet med 

obstipation kom i dager och diskuterades mer, vid utbildningstillfällen lyftes fram vilka 

negativa konsekvenser obstipation ger och personalen blev mer medvetna om 

problematiken jämfört med tidigare. Både frekvensen av diarré och obstipation hos 

intensivvårdspatienterna minskade.  Före införandet lågprioriterade personalen 

problemet i större utsträckning än efter. Studiens resultat stämmer väl överens med 

undersökningen av McKenna, Wallis, Brannelly & Cawood, (2001) som visade 

statistisk signifikant förbättring av dokumentation av tarmfunktionen efter införandet av 

ett mätinstrument. 

I Dormans et al´s studie (2004) granskades patientjournaler retrospektivt på 

intensivvårdspatienter innan ett mag-tarm- protokoll infördes. Granskningen ägde rum 

under de slumpmässigt utvalda patienternas 14 första intensivvårdsdagar. Studien 

fokuserade på om mag-tarmkanalen var bedömd, om patienten erhöll enteral nutrition, 

laxering, om patienterna haft avföring och om patienterna behandlades med opioider. 

Studien visade att i 77 % av dagarna saknades dokumentation av mag-tarmfunktion. När 

patienterna hade blivit insatta på laxering, påbörjad enteral nutrition eller hade haft 

avföring första gången varierande allt från dag ett till dag tio. Sammanfattningsvis kan 

sägas att journalgranskningen före införande av mag-tarmprotokollet visade dålig 

standard av dokumentationen och att patienterna därmed kan ha fått väldigt varierande 

vård. Sex månader efter att protokollet infördes gjordes en ny journalgranskning av 

intensivvårdspatienter efter ett slumpmässigt urval för att jämföra en eventuell 

förändring av dokumentationen. Eftergranskningen fokuserade på samma innehåll som 

förgranskningen och visade att utebliven dokumentation nu hade minskat till endast 5 % 

av dagarna beträffande gastrointestinalkanalens funktion. Införande av protokoll hade 

starkt bidragit till att skapa en struktur för vården av gastrointestinalkanalens funktion 

som före införandet allt för ofta förbisågs (a.a.).  

 

Obstipationsförebyggande åtgärder och behandling 

Ett bra sätt att förebygga obstipation är (Nassar, da Silva& de Cleva, 2009) att i ett tidigt 

skede ge intensivvårdspatienten enteral nutrition för att snabbare upprätthålla/återställa 
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en fungerande gastrointestinalfunktion. Enteral nutrition kan leda till att patienterna i 

större utsträckning har avföring (Bishop et al. 2010) men i större mängd bidrar det ofta 

till diarré.  

I en studie (Patanwala et al. 2006) jämfördes effekten av olika laxeringsmedel och den 

visade att både stimulerande och osmotiskt verkande laxantia kan ha positiv effekt på 

tarmfunktionen. Vidare visade det sig att så snart enteral ventrikelsond finns på plats bör 

administrering av profylaktisk laxantia övervägas.   

Osmotisk laxantia visade sig signifikant korta tiden till första avföring (Van der Spoel, 

Oudemans-van Straten, Kuiper, van Roon, Zandstra & van der Voort, 2007) bland 

intensivvårdspatienter som inte producerat avföring under de första tre dagarna jämfört 

med placebogrupp. Kortare intensivvårdstid och lägre morbiditet sågs hos de som 

producerade avföring inom de sex första dagarna från inläggning räknat. Beträffande 

mortaliteten sågs ingen skillnad alls i grupperna. Resultatet visade även att de patienter 

som inte haft någon effekt av given laxantia inom tre dagars behandling hade bättre 

effekt av infusion med neostigmine jämfört med att få lavemang (a.a.). 

I studien av Masri, Abubaker & Ahmed (2010) visade resultatet att Laktulos kan 

förebygga obstipation hos intensivvårdspatienter men något samband mellan tidig 

avföring och snabbare tillfrisknande eller kortare intensivvårdstid kunde inte ses. I en 

annan studie (Van der Spoel, Schultz, van der Voort & deJonge, 2006) hade patienterna 

som fick Laktulos signifikant färre dagar till avföring och även att dessa patienter 

behövde mindre mängd vasopressivt läkemedel och mindre mängd opioider. Tidig 

avföring kunde även associeras med kortare ventilatortid och kortare intensivvårdstid 

men undersökningen hade för få deltagare för att slutsatser gällande ventilatortid och 

intensivvårdstid ska kunna dras enligt författarna. 

Vid dysfunktion i gastrointestinalkanalen (Van der Spoel et al, 2006) och vid systemiskt 

användande av antibiotika bildas en mikrobiologisk obalans i gastrointestinalkanalens 

tarmflora. De endogena grampositiva bakterierna i tarmfloran reduceras och de 

gramnegativa bakterierna och dess endotoxinproduktion tar överhanden med överväxt 

ut genom tarmväggen som följd. Väl utanför gastrointestinalkanalen förorsakar dessa 

bakterier många gånger septiska tillstånd för redan svårt sjuka intensivvårdspatienter. 
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Vid selektiv dekontaminering av gastrointestinalkanalen gavs som infektionsprofylax en 

kombination av antimikrobika lokalt i ventrikeln via en sond och därmed minskades 

behovet av systemisk antibiotikabehandling. Denna behandling bidrog till att 

upprätthålla en normal bakterieflora genom att minska den endoluminala toxinnivån 

dels genom att sänka antalet endotoxinproducerande bakterier och dels binda 

endotoxiner till sig och därmed förhindra translokationer av bakterier. Vid 

upprätthållande av normal bakterieflora i tarmen minskades också risken för en 

stillastående tarm och obstipation. Studien visade att de patienter som erhöll selektiv 

dekontaminering av gastrointestinalkanalen hade något fler dagar med normal avföring 

än de i kontrollgruppen (a.a.).  

Hos intensivvårdspatienter (Van der Spoel, Oudemans-van Straten, Stoetenbeek, 

Bosman & Zandstra, 2001) förekommer ibland en isolerad paralys av colon trots att 

övre gastrointestinalkanalen fungerar som den ska och inget ileustillstånd föreligger. 

Detta bidra till att effekten av enteralt given laxantia kraftigt reduceras och också till att 

effekten av selektiv dekontaminering av mag- tarmkanalen reduceras eftersom enteralt 

given antimikrobika inte når hela vägen ner i tarmen och således inte har någon som 

helst påverkan på de mikrober som finns där. Van der Spoel et al. (2001) visade att 

kontinuerlig infusion av kolinesterashämmande läkemedel, Neostigmine, var effektivt 

avseende avföringsproduktion hos ventilatorbehandlade intensivvårdspatienter med 

stillastående colon. Fyra av fem patienter producerade avföring under pågående 

neostigmineinfusion medan ingen av patienterna i placebogruppen producerade 

avföring. 

Methylnaltrexone (Sawh, Selvaraj, Danga, Cotton, Moss & Patell, 2012), en 

opioidantagonist, givet subkutant visade sig ha mycket god effekt på opioidorsakad 

obstipation. I denna jämförande studie granskades journaler retrospektivt hos de som 

inte producerat någon avföring under de första 72 timmarna efter inläggning. Samtliga 

nutrierades enteralt och laxerades via sond i ventrikeln från första inläggningsdagen. 

Patienterna hade fått antingen sedvanlig behandling mot obstipation eller 

Methylnaltrexone. Resultatet visade att nästan samtliga patienterna som fått 

Methylnaltrexone hade avföring inom 24 timmar som kan jämföras med att ingen av 

patienterna som behandlats sedvanligt hade någon avföring alls inom samma tid. 
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Skillnad i tid till avföring var tre och en halv dagar mellan de båda grupperna. Studien 

visade också att samtliga patienter som fått Methylnaltrexone kunde fullnutrieras 

enteralt (bara en av dem hade mätbar residualvolym i ventrikeln, 50 ml) medan endast 

hälften av patienterna i den jämförande gruppen tolererade fullnutrition enteralt. 

Methylnaltrexone skulle med fördel kunna ges även för att främja nutritionsmålet, vilket 

är den mängd kalorier patienten ordineras per dag. I studien kunde inte heller urskiljas 

någonting som talade för att Methylnaltrexone reverserade Fentanylets analgetiska 

effekt. Dödligheten var större i den jämförande gruppen men det sågs ingen skillnad i 

vårdtid (a.a.). 

Som förebyggande åtgärd (Arpino & Thompson, 2008) när intensivvårdspatienten 

behandlas med opioider eller när opioidinducerad obstipation utvecklats används 

läkemedlet Naloxone. Resultatet visade att när opioidbehandlade intensivvårdspatienter 

fick Naloxone så ökade deras avföringsfrekvens och färre patienter blev/förblev 

obstiperade.  

Risker med obstipationsbehandling 

Risker med obstipationsbehandling ska alltid beaktas. Ett samband mellan laktulos och 

att ha avföring kunde ses i Bishops et als. (2010) studie men långt ifrån alla patienter 

som erhållit laktulos producerade avföring samma dag som det administrerades utan en 

till två dagar senare. Ett flertal gånger hade patienterna fått ytterligare doser och 

drabbades då ofta av diarré.  

Studien av Van der Spoel et al.(2007) visade att inga gastrointestinala komplikationer 

kunde förknippas med administrering av given osmotiskt verkande enteral laxantia. 

Samma studie visade att patienter som inte har någon avföring de sex första dagarna 

behövde längre behandling i ventilator och hade generellt längre intensivvårdstid totalt.  

Kolinesterashämmande läkemedlet Neostigmine kan bland annat ge bradykardier (Van 

der Spoel et al. 2001) men risken för denna biverkan anses mycket liten när läkemedlet 

infunderas långsamt som kontinuerlig infusion jämfört med när det ges som 

bolusinjektion. I studien behövdes ingen behandling avbrytas på grund av biverkningar 

men hos ett fåtal patienter rapporterades ökad salivering/sputaproduktion som dock 

ansågs sakna klinisk relevans. 
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I en studie av Arpino et al. (2009) var huvudsyftet att undersöka om det är säkert att ge 

opioidantagonisten Naloxone utan risk för reversering av opioiders analgetiska effekt. 

Resultatet visade att enteralt Naloxone i undersökt dos kan ges i laxerande syfte utan 

risk för att administrerade opioiders analgetiska effekt påverkas.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att sammanställa resultat från tidigare forskning valdes litteraturstudie som metod. 

Förhoppningen var att dörrar skulle öppnas för framtida vidare forskning i ämnet och en 

förbättring i det kliniska patientarbetet. För att göra forskningsfrågan forskningsbar 

lades mycket tid ner på att precisera ett hållbart syfte som kunde löpa som en röd tråd 

genom hela studien och som fungerade som vägledare när resultatartiklarna valdes, 

vilket är viktigt enligt Willman et al. (2011). Frågor som skulle besvaras utarbetades 

utifrån ett befintligt problem i klinisk verksamhet och en systematisk sökning 

genomfördes för att få svar på just dessa frågor när valda artiklar analyserades. 

Granskningen av studierna med hjälp av granskningsprotokoll (Willman et al. 2011) var 

till stor hjälp när det gällde att in-och exkludera artiklarna i litteraturstudien. Detta 

bidrog till en rättvis, neutral bedömning och minimerade också risken för att den egna 

förförståelsen påverkade valet av artiklar. Flertalet av databasträffarna visade sig vara så 

kallade review-artiklar och kunde därför inte användas. Dessa artiklars referenslistor 

kontrollerades för att om möjligt finna fler artiklar som speglade syftet och kunde ge 

svar på de fokuserade frågorna och därmed kunna användas för resultatet. Många av 

review-artiklarnas referenser visade sig vara publicerade tidigare än år 2000 och föll 

därför utanför ramen för inklusionskriterierna.  

Sökorden valdes med omsorg och olika kombinationer av sökord prövades. Samma 

artiklar återkom i flera sökningar i olika databaser vilket kan tala för att 

problemområdet ringats in. Sökordet ”nutrition” prövades eftersom patienternas 

möjlighet till avföring är beroende av på vilket sätt de nutrieras, enteralt eller 

parenteralt. Kombinationen med detta sökord resulterade inte i artiklar som svarade upp 

mot syftet med litteraturstudien på grund av att dessa artiklar handlade om vikten av en 

bra näringstillförsel för att förhindra svält hos svårt sjuk patient.   
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Gällande populationen ”intensivvårdspatienter” upptäcktes att ”intensive care” 

omfattade vård av kritiskt sjuka och inte enbart intensivvårdspatienter varför i stället 

”intensive care unit” eller ”intensive care units” valdes som population för att fånga just 

den patientgrupp som eftersöktes. Ventilatorbehandlade patienter valdes inte som ett 

inklusionskriterie eftersom vården på en intensivvårdsavdelning är mer dynamisk och 

föränderlig än mycket annan vård och patienterna mycket väl kan vara 

ventilatorbehandlade under något eller några dygn för att övrig tid klara sin andning 

självständigt eller med bara lite stöd via mask från ventilatorn trots allvarlig svikt i 

vitala organ och massiv behandling.  

Totalt inkluderades 13 studier som samtliga var kvantitativa beroende på att inte en 

enda kvalitativ studie påträffades. Kan detta fenomen tolkas som att kvalitativa studier i 

ämnet helt saknas och kan det antas bero på att intresset för ämnet är lågprioriterat eller 

beror det helt enkelt på att intensivvårdspatienters upplevelser om att vara obstiperad 

kanske inte går att fånga in på grund av kritisk sjukdom och sedering? En spontan 

sökning gjordes på ICU patients experiences of constipation och Nursing care in ICU 

patients with constipation utan resultat. Det hade varit önskvärt om fler studier 

påträffats men får antas bero på att ämnet i sig är undermåligt utforskat, i alla fall som 

enskilt problem inom intensivvården. Anmärkningsvärt är också att inte en enda av 

studierna är gjord av forskare verksamma i Sverige eller något av våra nordiska 

grannländer. 

Vid granskning av den vetenskapliga kvalitéten enligt Willman et al. (2011) framkom 

endast tre RCT-studier (randomiserad, kontrollerad studie) vilket möjligtvis ger 

resultatet en lägre trovärdighet.  En RCT-studie innebär att studien är en prospektiv, 

jämförande studie mellan kontrollgrupp och experimentgrupp. Denna sortens studie är 

den som anses ha högst realibilitet (trovärdighet). Kvaliteten på studien är avhängig av 

bortfallsstorlek, använda mätvariablar samt hur bearbetningen är genomförd men 

kvaliteten beror också på hur många undersökningspersonerna är och på hur 

representativa de är för att kunna dra säkra slutsatser (a.a.). Flera av studierna är kvasi-

experimentella retrospektiva journalgranskningar vilket innebär att (Polit & Beck, 2010) 

det är studier gjorda i efterhand på tidigare förda journaler och i dessa studier 

förekommer varken randomisering eller kontrollgrupp.  
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I åtta av de 13 inkluderade studierna var undersökta patienter ventilatorbehandlade, i tre 

studier framgick inte om det var ventilatorbehandlade patienter eller inte medan det i de 

övriga två förekom både ventilatorbehandlade och icke-ventilatorbehandlade patienter. 

Kanske hade resultatet blivit annorlunda och troligtvis mer inriktat mot opioidinducerad 

obstipation med just den specifika behandlingen eftersom denna patientgrupp nästan 

alltid är sederad med opioider för att acceptera behandlingen. Litteraturstudien hade då 

gått miste om de tre studier som riktade sina resultat mot mätinstrument/protokoll för att 

förebygga/behandla obstipation eftersom det i dessa studier inte omnämns ifall 

patienterna är ventilatorbehandlade eller inte.  

När resultatet sammanställts genomfördes en ny fritextsökning i databaserna Pubmed 

och Cinahl för att kunna utesluta att ny studie i ämnet publicerats under arbetets gång. 

Ingen sådan studie påträffades. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur obstipation kan förebyggas och 

behandlas hos intensivvårdspatienter. Enligt Mostafa et al. (2003) är tarmens funktion 

inget högprioriterat ämne inom intensivvården jämfört med livsuppehållande åtgärder 

men en väl fungerande gastrointestinalkanal kan ha betydelse för patientens 

tillfrisknande och överlevnad. Det är dock tio år sen studien publicerades och klinisk 

erfarenhet talar för att det ändå har skett en viss förändring till det bättre de senaste åren.  

Det finns brister när det gäller vården av intensivvårdspatienter när det gäller 

tarmfunktion och eventuell obstipation. Kanske härstammar från att enhetlig definition 

saknas av när en intensivvårdspatient ska anses vara obstiperad. Flera studier visar 

(Bishop et al. 2010; Patanwala et al. 2006; Nguyen et al. 2013) att den definitionen som 

är vanligast i en blandad population, ingen avföring på tre dagar, kanske inte är direkt 

överförbar på intensivvårdspatienter. Avsaknad av avföring ska enligt Bishop et al. 

(2010) inte tolkas som obstipation utan kan istället ha flera logiska förklaringar som 

exempelvis att patienterna ofta varit sjuka en tid före inläggning och under den tiden 

haft undermåligt mat- och vätskeintag. De är ofta helt sängliggande, vilket påverkar den 

betydelse som tyngdlagen har för att producera avföring och intensivvårdspatienter 

nutrieras ofta med sondvälling, vilket är flytande föda som inte ger den bulk som 
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behövs för formad avföring och som i sin tur behövs för att utlösa avföringsreflexen. 

Kanske har definitionen obstipation ingen plats och betydelse alls inom intensivvården 

som Nguyen et al. (2013) hävdar i sin studie utan istället bör det tas hänsyn till flera 

andra faktorer än att producera avföring eller inte när det gäller att bedöma 

tarmfunktionen hos patienten. 

Behöver patienter som kräver intensivvård verkligen ha avföring över huvudtaget? 

Resultatet i litteraturstudien visar på en oenighet beträffande om obstipation påverkar 

ventilatortid, intensivvårdsvistelsens längd, morbiditet och mortalitet. Van der Spoel et 

al. (2006) visade i sin studie att patienter som producerade avföring under de första sex 

dagarna från inläggning hade kortare ventilatortid och kortare intensivvårdstid jämfört 

med de patienter som inte producerade avföring förrän senare. De såg även att de 

patienter som hade tidig avföring hade mindre organsvikt och behövde mindre 

livsuppehållande läkemedel och opioider. En fråga är vad som orsakar vad och hur 

tidigt ska behandling sättas in? Är sen avföring/obstipation ett symtom på allvarlig 

sjukdom och organsvikt eller blir det en följd av den medicinering som ges till den svårt 

sjuka intensivvårdspatienten (a.a)? Om en stillastående tarm utan avföringsproduktion 

är ett symtom på allvarlig sjukdom skulle detta kunna tolkas som att tidig avföring 

innebär god prognos för patienten och ju svårare sjuk patienten är, desto mindre 

prioriterar kroppen tarmfunktionen och kanske är detta kroppens egna sätt att kämpa för 

överlevnad. Även i studie av Van der Spoel et al. (2007) sågs att intensivvårdspatienter 

som producerat avföring inom de första sex dagarna hade kortare intensivvårdstid men i 

denna studie kunde inte visas någon skillnad i mortalitet beroende på om de haft 

avföring tidigt eller sent. Även om mortaliteten var lika i de båda grupperna finns ändå 

vissa vinster så som att patienterna behövde vistas kortare tid i en stressande 

intensivvårdsmiljö och samhällsekonomiskt kostar vården på icke specialistavdelning 

mindre än på en intensivvårdsavdelning. Att vara intensivvårdspatient innebär att vara i 

en situation där livsviktiga kroppsfunktioner sviktar eller i alla fall hotar att svikta och 

där det egna livet är hotat. Intensivvårdssjuksköterskan måste besitta specifik kunskap 

och snabbt kunna handla för att rädda liv om situationen skulle kräva det men hon är 

också alltid skyldig att se och vårda hela människan. Långt ifrån alla situationer på en 

intensivvårdsavdelning är urakuta eller ens akuta. Att tillföra adekvat näring är en 

grundförutsättning för tillfrisknande men också att producera avföring. Tre studier 
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(Dorman et al 2004; McKenna et al. 2001; Mc Peake et al. 2011) visade samtliga på 

nyttan med att införa och använda mätinstrument/guidelines för tarmfunktionen hos 

intensivvårdspatienter.  Sjuksköterskorna dokumenterade tarmfunktion och startade vid 

behov behandling. Mätinstrumenten bidrog till att tydliggöra problemet på nytt sätt. 

Ämnet diskuterades, intresse väcktes och utbildningstillfällen skapades. Att hjälpa 

patienten att upprätthålla/återställa tarmfunktionen blev en del av dagliga rutiner genom 

att ett funktionellt instrument togs fram och personal utbildades/fortbildades i det 

aktuella ämnet och omvårdnaden kring det (a.a.). Det finns en uppenbar risk för att när 

arbetsuppgifterna inte är standardiserade och tydliga och då omvårdnadsproblemet har 

en lägre status/är mindre spännande avvaktar sjuksköterskan och åtgärden uteblir med 

en känsla av att inget fel har begåtts.  

Den farmakologiska behandlingen mot obstipation kan indelas i två huvudgrupper 

beroende på om obstipationen beror på opioidtillförsel eller inte. Vid opioidorsakad 

obstipation ges opioidantagonister antingen subkutant eller enteralt för att hindra 

opioiderna att fästa framförallt på de myreceptorer som det finns rikligt av i enterala 

nervsystemet och därmed förhindra att tarmmotoriken avstannar. Enteralt Naloxone 

givet i terapeutisk dos (Arpino et al. 2009) reverserar inte opioiders analgetiska effekt 

utan har enbart verkan på tarmmotoriken. Eftersom sederade intensivvårdspatienter är 

en svår och långt ifrån homogen grupp att smärtbedöma kan det vara av intresse att 

undersöka vakna patienters upplevelse av obstipationsbehandlingen med Naloxone eller 

Methylnaltrexone. Patienterna kan med egna ord beskriva om den analgetiska effekten 

varit tillräcklig. 

Osmotiskt verkande laxantia (Patanwala et al. 2006) innehåller salter och hos en 

intensivvårdspatient med hjärt- och/eller njurdysfunktion skulle upprepade doser, även 

detta i teorin, kunna leda till att patienten blir övervätskad. Intensivvårdspatienter är ofta 

i behov av vätskerestriktioner och därför är ofta bulklaxativa och fiberbaserad laxativa 

kontraindicerade eftersom dessa utan adekvat vätsketillförsel, kan leda till förvärrad 

obstipation och även till fekalom. 

Genom att redan första dagen på intensivvårdsavdelningen (Nassar et al. 2009) 

installera ventrikelsond och starta enteral näringstillförsel till patienter, som inte själva 

kan försörja sig per os, anses vara av vikt för patientens tillfrisknande. Det har också 
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visat sig vara en viktig förebyggande åtgärd när det gäller att förhindra obstipation. De 

bör varken över- eller undernutrieras och det tillhör en av sjuksköteskans 

omvårdnadsåtgärder (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård, 2012) att se till att 

patienterna ordineras lämplig kalorimängd. Till uppgifterna hör också att patientens 

vätskeintag blir adekvat och då även till viss del vätska enteralt istället för enbart 

parenteralt eftersom en torr gastrointestinalkanal ger hårdare/torrare tarminnehåll vilket 

i sin tur kan leda till obstipation. Av resultatartiklarna framgår att i endast en studie 

(Masri et al. 2010) finns beskrivet laxantiabehandling som startar laxantiabehandling 

profylaktiskt på dag ett. Den visade att profylaktiskt given Laktulos kan ha preventiv 

effekt mot obstipation. Även vid konstaterad obstipation kunde osmotiskt verkande 

laxantia(Bishop et al. 2010; Van der Spoel et al. 2006) leda till avföring hos 

ventilatorbehandlade patienter. Bishop et al.(2010) förespråkar dock att det avvaktas att 

ges ytterligare doser även om patienterna inte producerade avföring under samma dag 

som laxantia administrerats. Anledningen till det var att det annars gärna bidrog till att 

patienterna så småningom fick diarréer. Även studien av Van der Spoel et al. (2006) 

visar på att diarré hos intensivvårdspatienter, i alla fall till viss del, är orsakad av de 

läkemedel vi ger. 

Omvårdnaden inom intensivvården utvecklas ständigt och nu går trenden mot mer 

vakna patienter som kräver en ännu mer personalnära patientvård, så kallad bedside 

omvårdnad. Det är fortfarande så att de flesta patienter behöver någon form av sedering 

för att tolerera intensivvårdsbehandlingen men även läkemedlen utvecklas och 

patienterna kan vara mycket mer ytligt sederade idag jämfört med tidigare. Detta i sin 

tur har många fördelar så som ett minskat behov av vasopressivt läkemedel som ger en 

förbättrad cirkulation i tarmen och det finns en större möjlighet till mobilisering vilket 

bland annat främjar tarmfunktionen. Kommunikationen blir påtagligt förbättrad och 

patienten kan förmedla när han/hon känner behov av att ha avföring och det mest 

optimala skulle vara att komma till toaletten.  Omvårdnaden kring en 

intensivvårdspatient kan vara både tidsödande och personalkrävande på grund av att 

patienten är kopplad till diverse utrustning. Rätten till avskildhet är ett svårt men 

angeläget dilemma att lösa eftersom det troligtvis skulle underlätta patientens förmåga 

till avföring.  
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Konklusion 

Denna litteraturstudie visar att det saknas en helt enhetlig definition av när 

intensivvårdspatienten ska anses vara obstiperad och dessutom saknas tydliga och enkla 

konkluderande mätinstrument. Detta kan vara betydande faktorer till att obstipation 

inom intensivvården är lågprioriterat och ett undermåligt omforskat ämne. 

Behandlingsåtgärder vid obstipation är varierande beträffande start och val av metod. 

Resultatet av behandling är avhängigt av vilken patient som behandlas på grund av att 

intensivårdspatienter inte är en homogen patientgrupp och på grund av de individuella 

variationerna som existerar hos populationen. Denna litteraturstudies största vinst får 

anses vara att lyfta fram obstipation hos intensivvårdspatienter som ett angeläget 

problemområde vilket kan ha inverkan på tillfrisknandet hos patienten. Att skapa en 

rutin för bedömning, dokumentation och behandling som är både enkel och tydlig för 

kollegorna skulle kunna leda till ett ökat intresse och en bättre kunskap kring 

patienternas gastrointestinala funktion. 

Implikation 

Obstipation hos intensivvårdspatienter är ett lågprioriterat och undermåligt omforskat 

ämne men dagens intensivvård med mer lättsederade och kontaktbara patienter borde 

bidra till att kunna utveckla befintliga behandlingsmetoder men även till att undersöka 

icke-farmakologiska alternativ beträffande förebyggande åtgärder och behandling av 

obstipation.  Möjliga framtida forskningsalternativ skulle kunna vara avskildhet, 

mobilisering, möjlighet till toalettbesök, massage, kaffe, katrinplommondryck och 

värme.   



 
 

Referenser 

*Arpino, P., &Thompson, B. (2008). Safety of enteral naloxone for the reversal of 

opioid-induced constipation in the intensive care unit. Journal of clinical Pharmacy and 

Therapeutics, 34: 171-175  

Btaiche, I.F., Chan, L-N., Pleva, M., & Kraft, M.D. (2010). Critical illness, 

gastrointestinal complications, and medication therapy during enteral feeding in 

critically ill adult patients. Nutrition in clinical practice: official publication of the 

American Society for parenteral and enteral nutrition, 25(1); 32-49.  

Berde. C., Nurko. S. (2008). Opioid side effects- mechanism-based therapy. New 

England Journal of Medicine, 358: 2400-2402. 

*Bishop. S., Young. H., Goldsmith. D., Buldock. D., Chin. M., & Bellomo. R. (2010). 

Bowel motions in critically ill patients: A pilot observational study. Critical Care 

Resuscitation, 12(3): 182-185.  

Bittencourt, A., Martins, J., Logullo, L., Shiroma, G., Horie, L., Ortolani, M.C., … 

Waitzberg, D.L. (2012). Constipation is more frequent than diarrhea in patients fed 

exclusively by enteral nutrition: Results of an observational study.  Nutrition in Clinical 

Practice, 27(4): 533-539.  

Dahlström, U., Kechagias, S., & Stenke, L. (2011). Internmedicin. (s.728-733). 

Stockholm: Liber AB.  

Dive, A., Foret, F., Jamart, J., Bulpa, P., Installé, E. (2000). Effect of dopamine on 

gastrointestinal motility during critical illness. Intensive care medicine, 26: 901-907.  

*Dorman, B.P., Hill, C., McGrath, M., Mansour, M., Dobson, D., Pearse, T., Singleton, 

J., Al-Omoush, A., Barry, M., Colongon, A.R., Perez, M., Fitzgerald, D., & Zabala, M. 

(2004). Bowel management in the intensive care unit. Intensive and critical care 

nursing, 20: 320-329  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Gacouin, A., Camus, C., Gros, A., Isslame, S., Marque, S., Lavoué, S., Le Tulzo, Y. 

(2010). Constipation in long-term ventilated patients: associated factors and impact on 

intensive care unit outcomes. Critical Care Medicine, 38(10): 1933-1938.  

Jeppsson, B., Naredi, P., Peterson, H-I., Risberg, B. (2005). Kirurgi. (s. 120-121). 

Studentlitteratur. Lund.  

 



 
 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. (2012). Hämtad 2013-

08-27 från 

http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/kompbeskr.anestesi.och.in

tensivvard.pdf 

Larsson, A & Rubertsson, S. (red.). (2005). Intensivvård.(s. 11-12, 618). Stockholm: 

Liber AB. 

Lindberg, G., Hamid, S., Malfertheiner, P., Thomsen, O., Fernandez, L., Garisch, J., & 

Thomson, A. (2011). World Gastroenterology Organisation Global Guidline 

Constipation- A Global Perspective. Journal clinicalgastroenterol, 45(6):483-487. 

*Masri, Y., Abubaker, J., & Ahmed, R. (2010). Prophylactic use of laxative for 

constipation in critically ill patients. Annals of thoracic medicine, 5(4): 228-231.  

*McKenna, S., Wallis, M., Brannelly, A., & Cawood, J. (2001). The nursing 

management of diarrhea and constipation before and after the implementation of a 

bowel management protocol. Australian Critical Care, 14(1): 10-16. 

*Mc Peake, J., Harper, G., & Maclntosh, G. (2011). The implementation of a bowel 

management protocol in an adult intensive care unit. British Association of Critical 

Care Nurses, 16(5): 235-242.  

Morton, G., P., & Fontaine, D. K. (2013). Critical Care Nursing. (s.851-855). 

Lippincott Williams & Wilkins. 

Mostafa, S.M., Bhandari, S., Ritchie, G., Gratton, N., & Wenstone, R. (2003). 

Constipation and its implications in the critically ill patient. British Journal of 

Anaesthesia, 91(6):815-819.  

*Nassar, A., da Silva, F., & de Cleva, R. (2009). Constipation in intensive care unit: 

Incidence and riskfactors. Journal of Critical Care, 24: 630.e9-630.e12. 

*Nguyen, T., Frenette, A-J., Johanson, C., MacLean, R.D., Patel, R.,Simpson, A., 

Singh, A., Balchin, K.S., Fergusson, D., & Kanji, S. (2013). Impaired gastrointestinal 

transit and its associated morbidity in the intensive care unit. Journal of critical care, 

jan.15    

Nyhlin, H.(red.). (2008). Medicinska mag- och tarmsjukdomar (s.129-139). 

Helsingborg. Studentlitteratur.  

*Patanwala, A.E., Abarca, J. Huckleberry, Y., & Erstad, B.L. (2006). Pharmacologic 

management of constipation in the critically ill patient. Pharmacotherapy, 26: 896-902.  



 
 

Polit, D.F., & Beck, T. (2010). Essentials of nursing research. Appraising evidence for 

nursing practice. Seventh edition. Lippincott Williams &Wilkins 

*Sawh, S.B., Selvaraj, I.P., Danga, A., Cotton, A.L., Moss, J., & Patel, P.B. (2012). Use 

of methylnaltrexone for the treatment of opioid-induced constipation in critical care 

patients. Mayo Clinical Proceedings, 87(3): 255-259. 

Sonesson, B., & Sonesson, G. (2006). Anatomi och fysiologi. (s. 306-333). Stockholm: 

Liber AB.  

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI), Intensivvård, svenska riktlinjer. 

(2011). Hämtad 2013-03-18 från http://www.sfai.se/riktlinjer/riktlinjer-f%C3%B6r-

svensk-intensivv%C3%A5rdh  

*Van der Spoel, J.I., Oudemans- van Straten, H.M., Kuiper, M.A., van Roon, E.N., 

Zandstra, D.F., & van der Voort, P.H.J. (2007). Laxation of critically ill patients with 

lactulose or polyethylene glucol: A two-center randomized, double-blind, placebo-

controlled trial. Critical care medicine, 35(12): 2726-2731.  

*Van der Spoel, J.I., Oudemans-van Straten, H.M., Stoetenbeek, C.P., Bosman, R.J., & 

Zandstra, D.F. (2001). Neostigmine resolves critical illness-related colonic ileus in 

intensive care patients with multiple organ failure – a prospective, double-blind, 

placebo-controlled trial. Intensive care medicine, 27: 822-827.  

*Van der Spoel, J.I., Schultz, M.J., van der Voort, P.J.H., & deJonge, E. (2006). 

Influence of severity of illness, medication and selective decontamination on defecation. 

Intensive care medicine, 32: 875-880.  

Werner, M. & Strang, P. (2005). Smärta och smärtbehandling. (s. 115-116). Stockholm: 

Liber AB. 

Vetenskapsrådet. Forskarens etik.(2013). Hämtad 13-08-27 från 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml 

Whittemore, R. & Knafl, K.(2005). The integrative review: updated methodology. 

Journal of advanced nursing, 52(5): 546-553. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011) Evidensbaserad omvårdnad. En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 



 
 

Publikations 

År, Land 

Författare Titel Syfte Metod, Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 
USA 
Pubmed 
Cinahl 

Arpino, P. 
Thompson, B 

Safety of enteral 
naloxone for the 
reversal of opiate-
induced constipation 
in the intensive care 
unit 

Att undersöka 
tillförlitligheten av enteralt 
naloxone på IVA som 
behandling av trolig 
opioidorsakad obstipation 
hos patienter som erhållit 
opioider som sedering 
och/eller smärtlindring. 

Retrospektiv studie med 
journalgranskning av 
intensivvårdspatienter som erhållit 
minst en dos enteralt naloxone efter 
att påbörjat medicinering med 
opioider minst 48 timmar innan. 

Administrering av enteralt naloxone till 
intensivvårdspatienter med opioider 
associeras inte med förändringar i 
sederingsdjup, vitala parametrar, 
Fentanyl, Midazolan och Propofoldoser. 
Naloxone kan användas för att 
behandla opioidorsakad obstipation, 
dock med försiktighet och i rätt doser 
för att inte riskera att den analgetiska 
effekten påverkas. 
 

2 

2010 
Australien 
Pubmed 
 

Bishop, H 
Young, H 
Goldsmith, D 
Buldock, D 
Chin, M 
Bellomo, R 

Bowel motions in 
critically ill patients: a 
pilot observational 
study 

Att mäta förekomst och 
utseende på avföring hos 
intensivvårdspatienter. 

Pilot prospektiv observationsstudie 
med 44 patienter som behandlats i 
ventilator mer än 24 timmar och 
förväntas göra så ytterligare 24 
timmar. Insamling av data gällande 
utseende (Bristol stool chart) och 
förekomst av avföring samt 
administrering av nutrition, 
narkotika, antiemetika, prokinetik 
och laxantia. 

Hos respiratorvårdade 
intensivvårdspatienter var dagar utan 
avföring vanligast. Diarré var också 
relativt vanligt medan formad avföring 
var sällsynt. 
Det totala antalet observationsdagar 
var 274. 168 (61,3%) dagar var helt utan 
avföring, 106 dagar med avföring. 101 
med lös avföring och 5 med formad 
avföring. Högre doser enteral nutrition 
förknippas med lösare avföring. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
England 
Pubmed 
Cinahl 

Dorman, P 
Hill, C McGrath, M 
Mansour, A 
Dobson, D 
Pears, T 
Singleton, J 
Al-Omoush, A 
Fitzgerald, D 
Zabala, M 
 

Bowel management in 
the intensive care unit 

Att ta reda på om riktlinjer 
för vård av tarmfunktionen 
leder till förändring i 
praktiken och fördelar för 
patienten. 

Journalgranskning med 
slumpmässigt urval av nio utskriva 
intensivvårdspatienter, vad gäller 
magtarmfunktionen, före införandet 
av riktlinjer för magtarmkanalen. 6 
månader senare gjordes samma 
granskning och då med 10 patienter 
för att se om magtarmkanalen var 
bedömd och om riktlinjerna använts. 

Införandet av riktlinjer för 
gastrointestinalkanalen ger en struktur 
på omvårdnaden vad gäller 
dokumentationen vilket ger en 
förbättrad omvårdnad kring problem 
som rör patientens 
gastrointestinalkanal. Problem kvarstår 
men inte i lika stor utsträckning. 
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Publikations 

År, Land 
Författare Titel Syfte Metod, Urval Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2010 
Förenade 
Arab- 
Emiraten 
Pubmed 

Masri, Y. 
Abubaker, J. 
Ahmed, R. 
 

Prophylactic use of laxative 
for constipation in critically 
ill patients 

Att utvärdera effekten av 
profylaktisk laxantia hos 
intensivvårds patienter. 

Prospektiv randomiserad 
interventionsstudie på 
ventilatorbehandlade 
intensivvårdspatienter. 
Interventionsgrupp: 20 ml Laktulos var 
tolfte timma de första 72 timmarna. 
Kontrollgrupp: Ingen laxantia alls de 
första 72 timmarna. 
50 patienter deltog i var grupp. 
 
 

Att profylaktisk behandla med Laktulos har 
betydelse när det gäller att förebygga obstipation 
hos ventilatorbehandlade patienter. Resultatet 
visade däremot inte att den kortare tiden till att 
patienterna hade avföring kunde förknippas med 
snabbare tillfrisknande, kortare ventilatortid eller 
kortare intensivvårdtidstid. 

1 

2001 
Australien 
Pubmed 
 

McKenna,S 
Wallis,M 
Branneelly,
A 
Cawood,J 

The nursing management 
of  diarrhoea and 
constipation before and 
after the implementation of 
a bowel management 
protocol 

Att utveckla och utvärdera ett 
protokoll för 
gastrointestinalkanalen som 
kan användas på en 
intensivvårdsavdelning för att 
identifiera diarré och 
obstipation. 

Kvasi-experimentell metod användes med 
randomiserat urval. 60 patienter som 
vårdats utan gastrointestinalprotokoll 
kontrollerades och jämfördes med 60 
patienter som vårdats efter införandet av 
ett magtarmprotokoll. 
 

Ett protokoll för gastrointestinalkanalen förbättrar 
dokumentationen av bedömningen av 
gastrointestinalfunktionen. Dessutom sågs en 
förbättring av dokumentationen av 
sjuksköterskornas ingripande när patienten var 
obstiperad eller hade diarré. Ska tolkas med 
försiktighet för att grupperna inte var signifikant 
jämförbara. 
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2011 
Storbritannien 
Pubmed 
Cinahl 

McPeake, J 
Gilmour, H 
Macintosh,
G 

The implementation of a 
bowel management 
protocol in an adult 
intensive care unit 

Att visa på betydelsen av att 
införa ett 
gastrointestinalprotokoll på 
en intensivvårdsavdelning. 
Genom att undersöka åsikter 
och erfarenheter hos 
personalen, studera 
dokumentationen och 
förekomsten av obstipation. 
 

En tre fasstudie, där fas ett var en 
granskning av omvårdnaden och skötseln 
kring gastrointestinalkanalen hos 26 
intensivvårdspatienter. I fas två 
utbildades personalen och ett 
gastrointestinalprotokoll infördes. I den 
tredje fasen granskades 27 patienter och 
jämförelser gjordes med patienterna i fas 
ett. 
 

Obstipation och diarré kan få allvarliga 
konsekvenser för intensivvårdspatienten. Det finns 
flera orsaker som kan leda fram till obstipation. 
Behandling kan förbättras genom att använda ett 
standardiserat protokoll och genom noggrann 
dokumentation samt utbildning av 
vårdpersonalen. 
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2009 
Brasilien 
Pubmed 
Cinahl 
 
 
 
 
 

Nassar, A.P 
Da Silva, 
F.M.Q 
De Cleva, R 
 

Constipation in intensive 
care unit: Incidence and 
riskfactors 

Att fastställa förekomsten av 
obstipation på en kirurgisk 
intensivvårdsavdelning för att 
hitta riskfaktorer och dess 
konsekvenser på kritiskt sjuka 
patienter. 

En prospektiv cohortstudie där 
uppgifterna samlades in dagligen från 
patienternas övervakningslistor. Samtliga 
patienter som vårdades i mer än tre dygn 
och som inte genomgått bukkirurgi 
inkluderades under en sex månaders 
period. 106 patienter deltog av 371 
möjliga. 

Tidig start med enteral nutrition bidrar till minskad 
obstipation. Opioider bidrar inte till ökad 
obstipation i denna studie. Antibiotika påverkade 
inte incidensen av obstipation. 
Obstipation är vanligt förekommande bland 
intensivvårdspatienter men i denna studie kunde 
det inte påvisas ett sämre utfall om patienten var 
obstiperad. 
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Publikations 

År, Land 
Författare Titel Syfte Metod, Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
2013 
Kanada 
Pubmed 

Nguyen, T 
Frenette,  A-
J 
Johanson, C 
MacLean, 
R.D 
Patel, R 
Simpson, A 
Singh, A 
Balchin, K.S 
Fergusson, 
D 
Kanji, S 
 

Impaired gastrointestinal  
transit and its associated  
morbidity in the intensive care 
unit 

Att undersöka hur många 
kritiskt sjuka 
ventilatorbehandlade och 
enteralt nutrierade patienter 
som utvecklade en försämrad 
gastrointestinalfunktion (IGT) 
enligt en annorlunda, inte så 
snäv, klinisk definition. Samt 
att jämföra utfallet och att 
identifiera riskfaktorer. 

Prospektiv observationsstudie som 
pågick under sex månader på tre olika 
sjukhus. Vuxna patienter som erhöll 
enteral nutrition i 72 tim eller mer, 
ventilatorbehandlades i 48 tim eller mer. 
1000 patienter screenades och 248 
inkluderades. 
 
 
 

50 av 248 patienter utvecklade FGP. De här 
patienterna hade en längre vårdtid och hade 
svårare att nå enterala nutritionsmål. Daglig 
administrering av opioider samt profylaktisk 
obstipationsbehandling identifierades som 
riskfaktorer för FGP. FGP är en vanlig komplikation 
(20 %) vid kritisk sjukdom och kan assossieras med 
signifikant ökad morbiditet.  
Traditionella definitioner av obstipation eller ileus är 
för enkelspåriga och simpla att använda på 
intensivvårdspatienter och saknar klinisk relevans. 

2 

2006 
USA 
Pubmed 

Patanwala, 
A.E 
Abarca, J 
Huckleberry
, Y 
Erstad, B.L 

Pharmacologic 
management of 
constipation in the critically 
ill patient 

Att jämföra effektiviteten hos 
vanliga laxantia på patienter 
inlagda på en medicinsk 
intensivvårdsavdelning. 

Retrospektiv journalöversyn. 
Av 95 inlagda under en tremånaders 
period inkluderades 50 patienter. 
Studien gällde de första 96 tim efter 
inläggning.  Huvudintresset låg i att ta 
reda på hur många som har avföring 
inom 96 tim. Laxantian delades in i 
stimulerande/osmotisk, prokinetiks och 
docusatelavemang.  Patienter som fick 
olika sorters laxantia exkluderades. 
 

Stimulerande och/eller osmotiskt verkande 
laxantia var effektivast bland 
intensivvårdspatienter. Opioider och sjukdomens 
allvarlighetsgrad var signifikanta riskfaktorer för 
obstipation. 25 patienter (50 %) var obstiperade 
(ingen avföring inom 96 tim).  
De som fick vasopressor hade mer avföring men 
det tros bero på att de fick mer laxantia. 
Biverkningar av laxantia beskrivs. 

2 

2012 
England 
Pubmed 

Sawh, S.B 
Selvaraj, I.P 
Danga, A 
Cotton, A.L 
Moss, J 
Patel, P.B 

Use of Methylnaltrexone 
for the treatment of opioid-
induced constipation in 
critical care patients 

Att undersöka om 
methylnaltrexone förbättrar 
gastrointestinalfunktionen 
hos intensivvårdspatienter 
som inte svarat på 
behandling med 
konventionell terapi. 

Retrospektiv journalgranskning. 
Under 10 veckor granskades alla icke 
kirurgiska intensivvårdspatienter som var 
i antal 88 stycken.15 av dessa hade inte 
haft avföring inom 72 tim från inläggning 
trots profylax mot obstipation och 
inkluderades. 7 patienter fick 
Methylnaltrexone och 8 fick laxering. 
Båda grupperna var likvärdiga vad gäller 
opioidtillförsel, enteral nutrition, ålder, 
kön och sjuklighet. 

6 av 7 patienter (86 %) som fått Methylnaltrexone 
hade avföring inom 24 tim. Ingen av de 8 som fått 
laxering med så kallad konventionell rescueterapi. 
Medelskillnad i tid mellan de två grupperna var 3,5 
dagar. Samtliga som fått Methylnaltrexone kunde 
fullnutrieras enteralt medan bara 4 av 8 (50 %) av 
de andra patienterna. Studien visar att 
Methylnaltrexone kan ha en betydande roll i 
återställandet av gastrointestinalfunktionen hos 
intensivvårdspatienter. 
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Publikations 

År, Land 
Författare Titel Syfte Metod, Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
2007 
Holland 
Pubmed 

Van der Spoel, 
J.L 
Oudemans- 
van Straaten, 
H.M 
Kuiper, M.A 
Van Roon, E.N 
Zandstra, D.F 
Van der 
Voort, P.H.J 

Laxation of critically ill 
patients with lactulose or 
polyethylene glycol: A 
two-center randomized, 
double-blind, placebo- 
controlled trial 

Att undersöka om lactulos 
eller polyethylene glycol 
(PEG) är effektiva att främja 
avföring hos 
intensivvårdspatienter. Om 
något av preparaten är bättre 
och om användandet av 
enteral laxantia har betydelse 
för patienternas 
tillfrisknande. 

Dubbel-blind, placebo-kontrollerad 
randomiserad prospektiv studie. 308 vuxna 
ventilatorbehandlade patienter i behov av 
cirkulationsstöd och som inte hade haft 
avföring inom tre dagar, inkluderades 
konsekutivt från två sjukhus. Samtliga erhöll 
enteral nutrition. 110 patienter fick lactulos, 
103 fick PEG och 95 fick placebo tills de hade 
avföring men max i fyra dagar. 

Både lactulos och PEG kortar tiden fram till 
första avföringen. PEG är mer effektivt hos 
opioidbehandlade patienter. Lactulos kunde 
förknippas med kortare vårdtid på 
intensiven. Hos de som inte hade avföring 
med lactulos eller makrogol var neostigmine 
mest effektivt. Om patienterna hade avföring 
inom 6 dagar sågs kortare vårdtid oavsett om 
de fått laxantia eller ej. Under studie-
perioden hade 31 % av placebo patienterna, 
69 % av lactulos patienterna och 74 % av 
PEG-patienterna avföring. Vårdtiden var 156 
tim för lactulos, 190 tim för PEG och 196 tim 
för placebo. 

1 

2001 
Holland 
(från annan 
artikels 
referenslista) 

Van der Spoel, 
J.L 
Oudemans- 
Van Straaten, 
H.M 
Stoutenbeck, 
C.P 
Bosman, R.J 
Zandstra, D.F 

Neostigmine resolves 
critical illness-related 
colonic ileus in intensive 
care patients with 
multiple organ failure – a 
prospective, double-blind 
placebo- controlled trial 

Att undersöka om 
kontinuerlig intravenös 
administrering av 
neostigmine resulterar i 
avföring hos 
intensivvårdspatienter med 
paralys i colon. 
CIRCI( critical illness-related 
colonic ileus) 

Dubbel-blind, placebo-kontrollerad 
randomiserad prospektiv studie. 30 
ventilator-behandlade patienter som inte 
haft avföring under de tre första dagarna 
trots enteral näring och laxantia inkluderades 
konsekutivt. Fem journaler förstördes i brand 
och en genomgick akut kirurgi så totalt kvar 
blev 24 patienter. Samtliga fick enteral näring 
>1000 ml/dygn och ingen hade 
ventrikelretention på mer än 500 ml/dygn. 
13 patienter fick neostigmine och 11 fick 
placebo. Grupperna var likvärdiga. Målet var 
att patienten skulle producerad minst 100 ml 
avföring inom 8 tim. 

Kontinuerlig infusion med neostigmine 0,4-
0,8 mg/tim leder till avföring hos 
ventilatorbehandlade intensivvårdspat med 
colonparalys. 11 av de 13 som fick 
neostigmine hade avföring inom 24 tim. 
Mediantiden till avföring var sex tim. Ingen 
av de 11 som fick placebo hade avföring 
inom24 tim. Av dessa fick sen nio 
neostigmine och två placebo, åtta hade 
avföring. Totalt fick 24 patienter neostigmine 
-behandling, 19 (79 %) av de hade avföring. 
Om avföring kan förknippas med bättre 
prognos för dessa patienter återstår att 
undersöka. 

1 

2006 
Holland 
(från annan 
artikels 
referenslista) 

Van der Spoel,  
J.I 
Schultz, M.J 
Van der 
Voort, P.H.J 
De Jonge, E 

Influence of severity of 
illness, medication and 
selective 
decontamination on 
defecation 

Att beskriva mönstret på 
avföring hos 
ventilatorbehandlade 
intensivvårdspatienter samt 
kartlägga hur selektiv 
tarmsanering och andra 
läkemedel påverkar 
intensivvårdspatienten. 
Undersöka relationen mellan 
avföring och sjukdomens 
allvarlighetsgrad. 

Deskriptiv cohortstudie på en medicinsk och 
kirurgisk intensivvårdsavdelning. 50 
ventilatorbehandlade patienter med vårdtid 
>7 dagar. Om patienten inte hade avföring 
på dag 3-4 erhölls 30 ml laktulos/dag. 
Studien var en separat sub-studie av 
patienter som deltagit i en studie med 
selective decontamination of the digistive 
tract (SDD).  

Patient med avföring de första 6 dagarna 
hade lägre SOFA-score, mindre multipel 
organsvikt, fick mer lactulos och prepulsid 
och behövde mindre dopamin, noradrenalin 
och morfin och behandlades färre dagar i 
ventilator. Patient som fått SDD hade fler 
dagar med normal avföring och färre med 
diarré. Diarré hade ofta föregåtts av lactulos. 
Obstipation kan förknippas med förlängd 
ventilatortid och längre intensivvvårdstid. 
Patienterna hade ingen avföring under 56,6% 
av sin intensivvårdstid. 
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