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Sammanfattning 
Introduktion: Patientkontrollerad epidural smärtlindring (PCEA) är idag en vedertagen metod 

för postoperativ smärtlindring med få komplikationer. Försök ha gjorts för att titrera fram den 

mest gynnsamma kombinationen med fokus på att maximera smärtlindringen och minimera 

sidoeffekterna. Syftet med studien är att identifiera smärta, sidoeffekter och behandlingstid 

samt patientens subjektiva skattning av smärtlindring vid postoperativ PCEA-behandling med 

bupivacaine, fentanyl och epinephrine.  

Metod: Studien är retrospektiv inkluderande 1088 patienter vilka postoperativt behandlats 

med PCEA och kombinationslösningen bupivacaine (1mg/ml), fentanyl (2µg/ml) och 

epinephrine (2µg/ml). Studien har undersökt skillnaden mellan kön, ålder och typ av kirurgi 

avseende smärta i vila respektive smärta vid mobilisering/hosta, infusionshastighet, givna och 

begärda bolusdoser, behandlingstid, sidoeffekter samt patientens subjektiva skattning av 

smärtlindringen.  

Resultat: Smärta i vila och vid mobilisering/hosta var under de studerade dygnen generellt 

låg, smärtan kulminerade under dygn 2. De yngre patienterna visade sig skatta smärta högre 

under behandlingstiden. Studien visade att smärta vid mobilisering/hosta var högre vid längre 

behandlingstid. Kvinnor hade mer illamående och klåda, vilket inte entydigt påverkade 

behandlingstiden. Patienter vilka hade haft smärta både i vila och vid mobilisering/hosta 

skattade ett lägre betyg gällande smärtlindringen vid hemgång. Andelen patienter som 

avslutade PCEA-behandlingen relaterat till minskat behov var 78%. 

Konklusion: Patienterna upplevde att den postoperativa smärtlindringen med PCEA med 

kombinationslösningen var mycket god. Typ av kirurgi, kön och smärta vid 

mobilisering/hosta visade sig påverka behandlingstiden. Förekomsten av sidoeffekter var hög 

men påverkade inte patientens betyg negativt. Smärtan hos patienterna var generellt låg. 
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Introduktion 
Patientkontrollerad epidural smärtlindring (PCEA) är idag en vedertagen metod vid 

postoperativ smärta. Epidural smärtlindring lämpar sig främst för kirurgi i thorax, buk och 

nedre kroppshalvan och metoden beskrevs första gången år 1942 [1] och har sedan dess 

utvecklats med avseende på farmakologiskt innehåll, anläggningsteknik och 

administreringssätt. Lokalanestetika som administreras epiduralt har en gynnsam verkan för 

minskning av pulmonella [2, 3], kardiella [3] och gastrointestinala [4, 5] postoperativa 

komplikationer. Opioider givna epiduralt ger i kombination med ett lokalanestetikum god 

smärtlindring [6, 7]. Studier visar att epinephrine minskar absorptionen av fentanyl till 

systemkretsloppet, vilket resulterar i minskade bieffekter [8, 9, 10] samt att epinephrinet har 

egen analgetisk effekt i ryggmärgens bakhorn [11]. 

Olika studier har undersökt olika möjligheter att optimera smärtlindring samt minimera 

biverkningar genom kombination och titrering av olika lokalanestetika och opioider [12, 13, 

14, 15, 16]. Bupivacaine har visats vara effektiv för postoperativ smärtlindring [17]. Fentanyl 

har en central betydelse i epiduralanalgesi [15]. Tidigare forskning har studerat tillägg av 

epinephrine i lösningen vilket resulterat i ytterligare förbättringar med avseende på 

smärtlindring [15] och biverkningar [8]. Kombinationen av bupivacaine, fentanyl och 

epinephrine (hädanefter kallad kombinationslösning) gör det möjligt att ge lägre doser av 

vardera komponenten, vilket minskar deras bieffekter men med bibehållen smärtlindring [8, 

18, 19].  

Epidural abscess, meningit [20, 21, 22, 23], tecken på lokal infektion vid insticksställe och 

kateterocklusion [24] är komplikationer som beskrivs i samband med PCEA-behandling i 

litteraturen. Kombinationslösningen har visat sig ge en hög tillfredställelse hos patienten [16, 

17]. Patientens tillfredställelse med smärtlindring minskar då epinephrine eller fentanyl 

saknas i kombinationslösningen [8, 15, 19]. Smärta i vila och hosta är högre hos patienter med 

avsaknad av fentanyl eller minskad koncentration (≤ 1.0µg/ml) av epinephrine i 

kombinationslösningen [8, 15]. Det råder delade meningar om kombinationslösningen bidrar 

till oönskad sensorisk och/eller motorisk påverkan då olika studier motsäger varandra [15, 

25]. Den sensoriska blockaden påverkades negativt när epinephrinekoncentrationen sänktes (≤ 

1.5 µg/ml) utan motorisk påverkan [8]. Sedation och illamående förekommer sällan då 

kombinationslösningen används [15]. När epinephrine avlägsnas från kombinationslösningen 

ökar förekomsten av sedation, illamående och klåda [10]. 

Syfte 
Syftet med studien är att identifiera smärta, sidoeffekter och behandlingstid samt patientens 

subjektiva skattning av smärtlindring vid postoperativ PCEA-behandling med bupivacaine, 

fentanyl och epinephrine. 

Metod 

Urval 
Studien har en retrospektiv design och innefattar 2 års (1 januari 2007 tom 30 december 2008) 

uppföljning av postoperativ PCEA-behandling baserad på journalhandlingar. Den baseras på 

vuxna patienter (≥ 18 år) vilka PCEA-behandlats (≥ 24h) postoperativt med 

kombinationslösningen både gällande akuta och elektiva kirurgiska ingrepp under perioden. I 

studien har patienter som genomgått ortopediska ingrepp (n=6) och könsbyten (n=15) 
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exkluderats. Bortfallet (n=11) har varit relaterat till bristfällig dokumentationen i 

journalhandlingen. 

Förkortningar: MTO = Övre magtarm kirurgi, MTN = Nedre magtarm kirurgi, GYN = Gynekologisk kirurgi, 

URO = Urologisk kirurgi, m = man, k = kvinna. Data presenteras som medelvärde±SD. * p<0.05, ** p<0.01.    
a skillnad i medelålder mellan KVÅ-grupperna* (One-way ANOVA), skillnad i medelålder mellan MTO o 

GYN** och GYN o URO* (Oberoende T-Test). 

Procedur 
Utförande av perioperativ epidural smärtlindring görs utifrån fastställt promemoria. Patienter 

med indikation för postoperativ smärtlindring som förväntas pågå >24h och där behandlingen 

inte är kontraindicerad erbjuds PCEA (CADD-Legacy
®
 PCA). Inläggning av kateter utförs 

preoperativt av anestesiläkare. Val av kotnivå för inläggning av kateter görs utifrån typ av 

kirurgi (T5-L3). Utbredning relaterat till dermatomnivå kontrolleras efter given testdos av 

mepivacaine med tillägg av epinephrine. Peroperativt ges möjlighet för EDA-infusion med 

annan koncentration av kombinationslösningen med eller utan bolusdoser. Postoperativt ges 

patienten kontinuerlig infusion och patientkontrollerade bolusdoser som individ- och 

åldersanpassas (Standardinställningen för PCEA: infusionstakt 3-10 ml/h, bolusdos 2 ml, 

spärrtid 10 min och antal tillåtna bolusdoser 4/h). Infusionslösningen är en färdigblandad 

lösning från extern leverantör innehållande bupivacaine 1 mg/ml, fentanyl 2 µg/ml och 

epinephrine 2 µg/ml (Breiviks blandning) [25].  

Journalhandling för epidural smärtlindring, vilken hädanefter benämns journalhandling, är 

specifikt designad för kontinuerlig uppföljning av patienter med PCEA-behandling. 

Dokumentation i journalhandlingen utförs kontinuerligt av vårdpersonal. Kontroll av smärta i 

vila och mobilisering/hosta, Bromage, sederingsgrad, illamående samt klåda görs varje timme 

under de första sex timmarna efter påbörjad PCEA-behandling. Därefter utförs kontroller var 

4:e timme under behandlingen.  

Variabler 
Behandlingstid (h) beräknas från den tid där den postoperativa PCEA-behandlingen påbörjas 

tills den avslutas. Vid ofullständig dokumenterad tid för avslut har sista dokumenterade tid 

använts för behandlingsavslut. Kategorisering av kirurgiskt ingrepp har klassificerats enligt 

klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) framtagen av Socialstyrelsen
1
. I gruppen övre mag-tarm 

(MTO) ingår patienter som genomgått kirurgi på matstrupe, magsäck och tolvfingertarm, 

gallväg, bukspottskörtel, lever, binjure, diafragma samt mjälte. Till nedre mag-tarm (MTN) 

ingår kirurgi i tunntarm, tjocktarm, rektum, anus, perianal vävnad, bukvägg, mesenterium, 

bukhinna, bukhinnenät samt reoperation av magtarmkanal. Med gynekologiska ingrepp 

(GYN) menas ingrepp på kvinnliga könsorgan och urologiska ingrepp (URO) innefattar 

kirurgi på urinvägar. Smärta i vila samt vid mobilisering/hosta anges i VAS (0-10, 0=ingen 

smärta 10=värsta tänkbara smärta) och har samlats in för de tre första postoperativa 

                                                             
1
 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/klassifikationer/specnavigation/Atgarder/KVA/KVA-forteckningar.htm (30 april 2009) 

Tabell 1 Fördelning av kön och ålder inom olika kirurgiska ingrepp (KVÅ). 

 MTO MTN GYN URO Total 

Antal (m/k) 136/98 214/189 /371 56/24 406/682 

Medelåldera 

(m/k) 
67±10/62±15  62±17/63±18 /62±14 63±14/70±8 64±15/62±15 
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behandlingsdygnen. Insamlingen har gjorts för varje timme där dokumentation funnits från 0-

72 timmar (avrundning till närmaste heltimme). Smärta i vila respektive vid 

mobilisering/hosta (≥ 4, [26, 27]), som vid minst ett tillfälle förekommit under dygn 1, dygn 2 

och dygn 3 har definierats som smärta i vila respektive smärta vid mobilisering/hosta under 

respektive dygn (högsta värdet har använts vid fler än ett VAS-värde under samma timme). 

Motorisk avvikelse enligt Bromage (>0) (0=kan lyfta benet med sträckt knä (böjer i 

höftleden), full rörlighet, 1=kan böja i knäleden, 2=kan böja i fotleden, 3=kan inte böja i 

fotleden, paralys [28]), som förekommit under dygn 1, dygn 2 och dygn 3 har definierats som 

motorisk avvikelse under respektive dygn. Förhöjd (>0) sederingsgrad (0=vaken, 1=sömnig, 

2=sover/lättväckt, 3=sover/svårväckt) som förkommit under dygn 1, dygn 2 och dygn 3 har 

definierats som en sedativ avvikelse under respektive dygn. Förekomst av illamående (ja/nej) 

och klåda (ja/nej) under dygn 1, dygn 2 och dygn 3 har definierats som illamående och klåda 

under respektive dygn. Total mängd given infusionslösning (infusion och bolusdoser) samt 

antal givna och begärda bolusdoser summeras för hela behandlingstiden. Vid fall där 

bolusdosmängden titrerats under behandlingstiden har den mest frekvent använda 

bolusdosmängd tagits med. Kvotvariabler skapas för totala mängden infusionslösning (ml), 

totalt antal givna och begärda bolusdoser med behandlingstiden som nämnare vilka benämns 

infusionshastighet (ml/h), givna bolusdoser (n/h) och begärda bolusdoser (n/h). Patientens 

subjektiva skattning av smärtlindring (1-10, 1=mycket dåligt smärtlindrad, 10=mycket bra 

smärtlindrad) under behandlingstiden benämns tillfredställelse. Variablerna motorisk 

avvikelse, sedativ avvikelse, illamående och klåda definieras som sidoeffekter. Där 

dokumentation av sidoeffekter gjorts på annat sätt (exempelvis kommentar) än gängse 

riktlinjer har en tolkning om komplikation förekommit gjorts av författarna. Orsak till 

behandlingsavslut dokumenteras som minskat behov, otillräcklig smärtlindring, misstanke om 

infektion eller annan orsak (innefattar avslut relaterat till interna direktiv, migration av EDA-

kateter och fysiologiska symtom). Könstillhörighet har definierats utifrån personnummer. 

Etiska ställningstaganden 
Studien är genomförd i överensstämmande med Helsingforsdeklarationen och godkännande 

av studien har följt svensk forskningsetisk lag 2003:460 1 § och 2 § det vill säga inhämtat 

tillstånd som lagen påbjuder samt godkänd av verksamhetschef. Lagen vill skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning och studien har inte 

inverkat på möjligheten för patienter att erhålla PCEA-behandling. Insamlat data är hämtat ur 

journalhandlingar från ett universitetssjukhus i södra Sverige vilka har behandlats 

konfidentiellt och avidentifierats.  

Statistisk bearbetning 
I studien undersöktes skillnader mellan kön, ålder och KVÅ avseende smärta i vila respektive 

smärta vid mobilisering/hosta, infusionshastighet, givna och begärda bolusdoser, 

behandlingstid, sidoeffekter samt tillfredställelse. Dataanalys mellan oberoende grupper har 

gjorts med Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test, Oberoende T-test eller One-way 

ANOVA. Skillnader har presenterats med P-värde <0.05. Data har presenterats med 

medelvärde ±SD, median med spännvidd eller kvartiler.  Statistiken har utförts i SPSS version 

17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).  

Resultat 
I studien inkluderades totalt 1088 patienter, 406 män och 682 kvinnor, (Tabell 1).  

Sextiofem % av männen hade smärta vid mobilisering/hosta vilket var fler än kvinnorna 

(57%) under dygn 1 (p<0.01), men det var ingen signifikant skillnad beträffande smärta i vila 
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mellan könen. Smärtutvecklingen i vila och vid mobilisering/hosta under de tre första dygnen 

visas i Fig. 1 o 2.    

 

Fig. 1. Smärta i vila under de tre första behandlingsdygnen med PCEA. Sekundär Y-axel belyser antalet 

patienter med svår smärta (VAS ≥ 7, [26, 27]). 

 

 

Fig. 2. Smärta vid mobilisering/hosta under de tre första behandlingsdygnen med PCEA. Sekundär Y-axel 

belyser antalet patienter med svår smärta (VAS ≥ 7, [26, 27]). 
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Medelåldern var lägre (61±16) hos patienter med smärta i vila och vid mobilisering/hosta 

under dygn 1 (p<0.01), dygn 2 (p<0.01) och dygn 3 (p<0.05) jämfört med dem som varit 

smärtfria (65±14). Oavsett om patienterna hade smärta i vila eller vid mobilisering/hosta 

under dygn 1 var både infusionshastigheten (p<0.01) samt begärda bolusdoser (p<0.01) högre 

än bland dem som var smärtfria. 

Kvinnliga patienter visade mer illamående jämfört med män under dygn 1 (p<0.001), dygn 2 

(p<0.001) och dygn 3 (p<0.01) (Fig. 3). Kvinnor var mer illamående än män under dygn 1 i 

KVÅ grupperna; MTO (p<0.001), MTN (p<0.01) och URO (p<0.01) och under dygn 2 och 3 

var frekvensen högre i MTO (p<0.05) och MTN (p<0.05). Medelåldern var högre för de med 

illamående jämfört med dem utan illamående under dygn 1 (62±16/64±14) men ingen 

signifikant skillnad fanns under dygn 2 och 3. Infusionshastigheten eller begärda bolusdoser 

inverkade inte på förekomsten av illamående.  

Kvinnor hade mer klåda jämfört med män under dygn 1 (p<0.001), dygn 2 (p<0.001)  och 

dygn 3 (p<0.05)  (Fig. 3). Mer klåda förekom hos kvinnor under dygn 1 i MTO (p<0.05) och 

MTN (p<0.01), under dygn 2 i MTO (p<0.001) och MTN (p<0.05). Däremot fanns ingen 

signifikant högre frekvens av klåda bland kvinnorna i någon av KVÅ grupperna under dygn 

3. Medelåldern var lägre bland patienter med klåda jämfört med dem utan klåda under dygn 1 

(59±16/66±14) (p<0.001) och dygn 2  (61±16/64±14) (p<0.01) men ej under dygn 3.  

 

 

Fig. 3. Andelen sidoeffekter under de tre första behandlingsdygnen med PCEA uppdelat på män (A) och kvinnor 

(B) samt grupperat efter komplikation. Totalt antal patienter i urvalet presenteras ovanför vardera stapeln. 

 

Behandlingstiden för patienter med smärta i vila (91±28 h) jämfört med dem utan smärta 

(84±29 h) under dygn 3 var längre (p<0.001), medan det inte var någon signifikant skillnad 

under dygn 1 respektive dygn 2. Under dygn 1, dygn 2 och dygn 3 fanns en längre 

behandlingstid (p≤ 0.001) hos dem som haft förekomst av smärta jämfört med de som inte 

haft smärta vid mobilisering/hosta. 
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Det fanns en skillnad i behandlingstid hos de patienter med illamående jämfört med de som 

inte hade illamående under dygn 1 (76±31 h/82±31 h) och dygn 3 (90±26 h/84±29 h) 

(p<0.01). Behandlingstiden var även kortare hos patienter med klåda jämfört med de utan 

klåda under dygn 1 (76±29 h/82±32 h), och dygn 2 (77±29 h/81±32 h) (p<0.01). 

Av 1088 patienter skattade 64% (kvinnor n=408, män n=289) sin tillfredsställelse och 

tillfredsställelsen skilde sig mellan KVÅ-grupperna (Tabell 2). En skillnad fanns i 

tillfredställelse mellan patienter som hade haft smärta jämfört med patienter utan smärta i vila 

under dygn 1 (9(1-10)/10(1-10) (p<0.001) respektive vid mobilisering/hosta (10(1-10)/10(2-

10)) (p<0.001). Det fanns ingen signifikant skillnad i tillfredställelse mellan de patienter som 

under dygn 1 haft och inte haft motorisk avvikelse, sedativ avvikelse, illamående/inget 

illamående respektive klåda/ingen klåda (Tabell 2). 

Förkortningar: MTO = Övre magtarm kirurgi, MTN = Nedre magtarm kirurgi, GYN = Gynekologisk kirurgi, 

URO = Urologisk kirurgi, m = man, k = kvinna.  

Data presenteras som medelvärde±SD om ej annat framgår. † Median (spännvidd). ‡ Kruskal-Wallis test. * 

p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. a skillnad i behandlingstid mellan MTO o MTN, MTO o GYN, MTN o GYN, 

GYN o URO *** samt MTO o URO *. b skillnad mellan könen *. Män respektive kvinnor i MTN (88±29 h/84±42 

h) och URO (93±31 h/75±25 h). c skillnad totalt *** mellan män (92±29 h) och kvinnor (72±30 h). d skillnad i 
betyg mellan MTO o GYN ** samt MTN o GYN *. e ingen skillnad totalt mellan könen (p=0.72). f skillnad i 

infusionshastighet mellan MTO o MTN, MTO o GYN och MTN o GYN ***. 
g 
skillnad mellan könen **. Män 

respektive kvinnor i MTO (6.5±2.1 ml/h/5.8±2.3 ml/h) och MTN (5.7±2.1 ml/h/5.1±2.0 ml/h). h skillnad totalt *** 

mellan män (5.9±2.1 ml/h) och kvinnor (5.0±1.8 ml/h). i skillnad i begärda bolusdoser mellan MTO o GYN, MTO 

o URO, MTN o GYN ***, MTO o MTN ** samt MTN o URO *. j skillnad * mellan män (0.66±0.84 n/h) och 

kvinnor (0.35±0.43 n/h). k skillnad totalt *** mellan män (0.94±1.78 n/h) och kvinnor (0.66±0.99 n/h).  l skillnad 

i givna bolusdoser mellan MTO o MTN **, MTO o GYN ***, MTO o URO ***, MTN o GYN *** samt MTN o 

URO *. m skillnad totalt *** mellan män (0.54±0.48 n/h) och kvinnor (0.44±0.46 n/h). 

 

Högre förekomst av smärta både i vila och vid mobilisering/hosta under de tre första dygnen 

fanns hos dem som skattat tillfredställelse ≤ 6 (n=36) jämfört med de som skattat 

tillfredställelse >6 (n=661) (p≤ 0.015). Varken ålder eller kön inverkade på tillfredställelsen. 

Begärda bolusdoser var högre i frekvens hos de som skattat tillfredställelse ≤ 6 (p<0.001). 

 

Tabell 2 Behandlingstid, betyg, infusionshastighet, begärda bolusdoser och sidoeffekter inom olika kirurgiska 

ingrepp (KVÅ). 

 MTO MTN GYN URO p‡ Total 

Behandlingstida (h)  94±29 86±35b 61±13 87±31b <0.001 79±31c 

Betyg†d 10(1-10) 10(1-10) 10(5-10) 10(3-10) 0.04 10(1-10)e 

Infusionshastighetf (ml/h) 6.2±2.2g 5.4±2.1g  4.8±1.6 5.0±1.9 <0.001 5.4±2.0h 

Begärda bolusdoseri (n/h) 1.02±1.98 0.82±1.29 0.60±0.92 0.57±0.75j <0.001 0.77±1.35k 

Givna bolusdoserl (n/h) 0.60±0.50 0.49±0.47 0.40±0.45 0.38±0.38 <0.001 0.47±0.47 m 

Illamående, dygn 1 

(%)(m/k) 
23/45 39/55 /52 34/71  33/53 

Klåda, dygn 1 (%)(m/k) 27/42 34/48 /59 48/33  34/53 
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Andelen som skattat sitt tillfredställelse i det övre VAS-intervallet (> 6) var enligt följande, 

MTO 93% (n=156), MTN 93% (n=239), GYN 99% (n=201) samt URO 96% (n=65).  

Män (71%) skattade sin tillfredställelse i högre utsträckning än kvinnorna (60%) (p<0.001). 

De patienter som skattat tillfredställelse hade längre behandlingstid än de som inte gjorde 

någon skattning av tillfredställelse (p<0.001). 

Av 1088 patienter hade 840 patienter en dokumenterad orsak till avslut vilka fördelades enligt 

följande: minskat behov (78%, män n=246, kvinnor n=410), otillräcklig smärtlindring (4%), 

misstanke om infektion (< 1%) samt annan orsak (18%). 

Diskussion 

Smärta 
Smärtan i vila och vid mobilisering/hosta var under de studerade dygnen generellt låg och höll 

sig därmed inom gränsområdet för adekvat smärtlindring [26, 27] vilket stämmer överrens 

med andra studier [8, 15, 19, 24, 29]. Att smärtan i vila successivt ökade under dygn 1 [30] 

samt första delen av dygn 2 och kulminerade i mitten av dygn 2 (fig. 1), kan bero på att 

patienten gradvis återhämtar sig från den peroperativa anestesin. Detta kan möjligen förklaras 

av den höga förekomsten av sedativa avvikelser under denna period. Utveckling av smärta vid 

mobilisering/hosta liknade till stor del smärtan i vila med en smärttopp (fig. 2) under dygn 2. 

Detta skulle kunna medföra att patientens möjlighet att mobilsera sig förskjuts framåt i tid 

relaterat till behov av tid för att återgå till sitt habitualtillstånd och till följd av en initial 

suboptimal titrering av infusionshastighet.  

Sidoeffekter  
Studien visade att kvinnor haft större förekomst av illamående under de studerade dygnen 

jämfört med män vilket överrensstämmer med tidigare forskning [31, 32, 33]. Detta kan bero 

på att kvinnor genomgår kirurgi som möjligen kan ge mer illamående. Dock såg vi i samtliga 

KVÅ-grupper en könsskillnad i illamående (Fig. 3) vilket kan tala för en fysiologisk skillnad 

som kan bidra till att risken för att utveckla illamående ökar. Illamåendet kan även härröra 

från de opioider som finns i infusionslösningen [31]. Könsskillnad fanns även gällande klåda 

men inte i samma utsträckning som för illamåendet. Klåda kan orsakas av biverkan från 

opioider [34, 35], patientens grundsjukdom [36] men även av upplevelsen att den härrör från 

operationssåret. Klådans lokalisation och utbredning är något som inte framkommit ur 

journalhandlingen. En hög förekomst av motorisk och sedativ avvikelse har observerats under 

dygn 1. Tendensen är att frekvensen sjunker betydligt under dygn 1 och var därefter 

begränsad vilket liknar resultat från en tidigare studie [19]. Detta skulle kunna förklaras med 

att viss restpåverkan från anestesin under ingreppet finns kvar eller att extra smärtlindring har 

givits [8]. 

Behandlingstid  
Behandlingstiden i denna studie var längre jämfört med en tidigare studie [25] som dock hade 

betydligt mindre urval. Däremot har resultat med liknande eller längre behandlingstid 

framkommit i andra studier [37, 38, 39, 40], men där annan blandning på infusionslösning 

använts än i studiens kombinationslösning.  Hur valet av infusionslösning kan inverka på 

behandlingstiden är svårt att utvisa då inga tidigare studier gjort jämförelser mellan 

infusionslösningar och behandlingstid. Vidare framgick det i denna studie att 

behandlingstiden påverkades mer av smärta vid mobilisering/hosta än smärta i vila. Smärta 

vid mobilisering under samtliga studerade dygn visade sig ge längre behandlingstid. Vid 
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beslut om avslut av PCEA-behandling kan mer hänsyn givits till dem med smärta vid 

mobilisering/hosta genom att förlänga deras behandlingstid.  

Studien visar på en hög andel initiala sidoeffekter vilka inte förlängde behandlingstiden. 

Kvinnor hade i större utsträckning en kortare behandlingstid vilket kan bero på att andelen 

GYN har en kortare behandlingstid och utgör en stor andel av de kvinnor som innefattats i 

studien. 

Behandlingstidens mätning är beroende av i vilket skede behandlingen avslutas. Beslut när 

avveckling ska ske görs utifrån patientens upplevelse av smärta, vårdpersonalens rutiner och 

erfarenheter, vilket gör att tiden för avslut kan variera beroende av vårdavdelning och 

vårdpersonal. Inga vetenskapliga eller lokala riktlinjer finns för när behandlingen ska avslutas 

vilket gör att jämförelsen med andra studier är svår att göra. Vid genomgång av 

dokumentationen för studien sågs vid flera tillfällen en kraftigt ökande smärta omedelbart 

efter avslutet vilket kan indikera att avveckling skett för tidigt. Vidare framgick det i 

dokumentation att patienten till synes varit smärtfri en tid innan avslut registrerats vilket visar 

på att avveckling möjligen skett för sent.  

Patientens tillfredställelse av smärtlindring 
Smärtlindringen i studien har enligt patienterna varit mycket bra i jämförelse med andra 

studier [25]. De patienter som däremot haft smärta under de studerade dygnen har generellt 

skattat lägre tillfredställelse, men sidoeffekter under dygn 1 visar sig inte ha någon påverkan 

på tillfredställelse. För att öka tillfredställelsen hos patienterna bör därför fokus ligga på att 

lindra smärtan. Studien visade att patienter med lägre betyg hade begärt fler bolusdoser men 

att antalet givna bolusdoser inte skiljer sig lika mycket åt mellan de med lägre respektive 

högre betyg. Titrering av bolusdoser har endast skett vid enstaka fall under behandling. Behov 

verkar därmed finnas för kontinuerlig utvärdering och titrering för att nå lämplig individuell 

nivå för antalet bolusdoser, spärrtid och bolusstorlek alternativt höja standardinställningar.  

Kliniska implikationer 
Studien har betydelse för vårdpersonal som arbetar med patienter postoperativt och där 

medvetenhet om behandlingens trender och sidoeffekter under behandlingstiden kan vara till 

patientens nytta. Resultaten ger argument både för införandet av PCEA som postoperativ 

smärtlindring, men även som vägledning för att ytterligare individanpassa den postoperativa 

vården för patienter med PCEA. 

Journalhandlingen som användes för extraktion av data i studien var inte anpassad för 

forskning med en retrospektiv design utan för dokumentation och intern uppföljning på 

kliniken. Detta har lett till att resultatet ibland har varit svårt att tolka då lämpliga parametrar 

såsom antal bolusdoser och given infusion per dygn saknas. Resultatet baserar sig på ett stort 

urval vilket gjort att det som framkommit har betydelse för klinisk verksamhet och vidare 

forskning. Studien exkluderade patienter med ortopediska ingrepp då endast ett fåtal patienter 

representerade gruppen och skulle därmed vara svåra att jämföra med. Patienter som 

genomfört könsbyten ingick inte i studien då författarna hade svårt att definiera patienternas 

könstillhörighet. Bortfall som skett under dygn 2 och dygn 3 har relation till patienternas 

varierande behandlingstid. 

Konklusion 
PCEA med studerad kombinationslösning ger en god smärtlindring postoperativt med 

generellt låg smärtnivå. Behandlingstiden är beroende av typ av kirurgi, kön och smärta vid 



  

 

12 
 

mobilisering/hosta. Trots att förekomsten av sidoeffekter var högre hos kvinnor jämfört med 

män verkade detta inte påverka patientens betyg negativt med avseende på smärtlindringen. 

Patienterna skattade i allmänhet höga betyg för behandlingen. 

Tack till 
Vi önskar tacka Landstinget i Östergötland för möjligheten att genomföra studien och PCEA-

ansvarig personal på kliniken vilka har bistått med praktisk hjälp samt Ann-Christin von 

Vogelsang (MSc RN) för introduktionen till forskningsvärlden. 
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