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Sammanfattning 

Introduktion Under en operation behöver patienter tillföras vätska. Det finns en pågående 

diskussion om vilken sorts vätsketillförsel som har fördelar för patienterna. Framförallt 

diskussionen om glukos ska tillföras eller inte. Förhöjda blodsockervärden under och efter 

operation har visat sig ha negativa konsekvenser för morbiditet, mortalitet och vårdtid. Det 

finns inga entydiga riktlinjer kring peroperativ vätsketillförsel.  

Syfte Att se hur plasmaglukosvärdet hos patienter som tillfördes eller inte tillfördes 

glukosinfusion vid planerad kolorektal kirurgi förändrades över tid, per- och postoperativt, 

och hur detta påverkade diures och illamående de första fyra timmarna postoperativt.  Syftet 

var även att undersöka samband mellan plasmaglukosvärdet de första fyra timmarna 

postoperativt och patientskattad smärtupplevelse.  

Metod En kvantitativ ansats och en interventionsstudie. Studien genomfördes på ett 

länssjukhus i Mellansverige. Via ett bekvämlighetsurval inkluderades fyrtio icke diabetiker 

som randomiserades till interventions och kontrollgrupp. Statistiska analyser som användes 

var parametriska test, variansanalyser och korrelationsberäkningar.  

Resultat Övervägande delen, 72 %, av patienterna hade ett plasmaglukosvärde över 

normalvärdet oberoende av grupptillhörighet vid första mättillfället peroperativt. I gruppen 

som inte fick glukostillförsel under operationen fortsatte blodsockret att stiga postoperativt. 

Inget samband kunde ses mellan diures postoperativt och om glukos tillfördes eller inte under 

operationen. Inga analyser av samband mellan peroperativ glukostillförsel och postoperativt 

illamående eller skattad smärta och plasmaglukosvärden postoperativt gjordes då få patienter 

skattade illamående (n 5/40) och smärta (n 5/40).  

Konklusion Resultatet i studien visade att det fanns signifikanta skillnader i uppmätta p-

glukosvärden över tid beroende på om patienterna tillfördes glukosinfusion peroperativt eller 

inte. Interventionsgruppen fortsatte att stiga i p-glukos postoperativt och den trenden indicerar 

att detta är ett intressant resultat. Studien kan bidra med kunskap om hur framtida peroperativ 

vätsketerapi ska utformas.  

Nyckelord peroperativ vätsketerapi, icke diabetiker, kolorektal kirurgi, ERAS, hyperglykemi, 

epidural, kolhydratmetabolism 

 

 



 

Abstract  

Introduction During surgery, the patient needs intravenous fluid. There is an ongoing 

discussion about what kind of fluids are of benefit for the patient. In particular, if glucose 

should be added or not. Increased glucose levels during and after surgery has been shown to 

have negative consequences for morbidity, mortality and length of hospital stay. There are no 

unified guidelines on this.  

Aim To see how plasma glucose concentrations changed; during and after elective colorectal 

surgery in all patients getting or not getting glucose infusion during surgery and how it 

affected the diuresis and nausea four hours in the postoperative period. The aim was also to 

investigate the relationship between plasma glucose levels and patient-assessed pain four 

hours after surgery.  

Method A quantitative and an intervention study. The study was conducted at a county 

hospital in central Sweden. A convenient sampling of forty non-diabetics was randomized 

into intervention or control group. Statistical analyses were made with parametric tests, 

analyses of variance and correlation analysis.  

Result The majority, 72%, of the patients had an increased plasma glucose value above 

normal in both control and intervention group at the first measurement during surgery. In the 

group of patients who did not get glucose during surgery, the plasma glucose levels continued 

increase after surgery. No association was seen between urinary volumes after surgery and 

getting glucose or not getting glucose during surgery. No correlation analysis was made 

between glucose supply during surgery and nausea or patient-estimated pain and plasma 

glucose values after surgery when too few patients estimated nausea (n 5/40) and pain (n 

5/40).  

Conclusions The result of this study showed that there were significant differences  in 

measured plasma glucose values over time depending on whether the patient was given 

glucose infusion during surgery or not. The intervention group continued to increase in 

plasma glucose values after surgery and that trend means that this is an interesting result. The 

present study can contribute to the knowledge about peroperative fluid therapy 

recommendations for the future.  

Keywords peroperative fluid management, non-diabetic, colorectal surgery, ERAS, hyper- 

glycaemia, epidural, carbohydrate metabolism  
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Ordförklaringar 

Anestesiinduktion när narkos induceras/startas, oftast med intravenösa 

läkemedel 

Anestesimetod sättet att utföra samt underhålla narkosen på, 

intravenöst och/eller med inhalations gas 

Buffra   ”normalisera pH” 

EDA    epiduralanalgesi- ryggbedövning 

ERAS Enhanced Recovery After Surgery, ett vårdprogram 

upprättat med målsättningen att förbättra den pre-, 

per- och postoperativa vården vid kirurgi 

Generell anestesi ett uttryck för narkos med inhalations gas och/eller 

intravenösa läkemedel 

HbA1c blodprov som mäter ”långtids blodsocker” 

Hypovolemi låg blodvolym  

Kolloid en infusionslösning med stora molekyler, används för 

att ge volym vid blödningar 

Kristalloid   infusionslösning med elektrolyter som Na, K och Cl̄  

Vasopressor intravenösa läkemedel för att öka hjärtats 

kontraktilitet, öka kärltonus och därmed 

hjärtminutvolym och blodtryck 

Placebo overksam substans, ”sockerpiller”, används vid 

randomiserade kontrollerade studie 

Osmolalitet                                              ett begrepp för att beskriva de osmotiska 

egenskaperna i en lösning, det beskriver det totala 

antalet mol av lösta molekyler eller joner i ett kilo 

lösning 
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Introduktion 

Författarens intresse för ämnet ”peroperativ glukostillförsel” och patienters plasmaglukos 

nivåer per- och postoperativt initierades för några år sedan då rutinen för peroperativ 

glukostillförsel ändades på en operationsavdelning vid ett länssjukhus i norra Sverige, där 

författaren arbetade vid tillfället. Rutinen ändrades till att inte tillföra glukosinfusion 

peroperativt med några få undantag. Frågan kom upp på vilka grunder ändras rutiner inom 

sjukvården och/eller finns evidens för detta? 

Målet med peroperativ vätsketillförsel är att patienten ska genomgå en operation utan 

komplikationer och att hon ska lämna sjukhuset i optimalt skick. Eventuella preoperativa 

vätske- och elektrolytrubbningar måste korrigeras, optimal volymterapi ges under operationen 

och adekvat mängd vätska och nutrition ska anpassas till patientens metabolism postoperativt 

(1). Det finns olika syn på vilka infusioner och hur stora mängder som skall ges till patienter 

intraoperativt för att uppnå en optimal vätskebehandling, minimera postoperativa 

komplikationer samt för att försöka korta vårdtiderna (2). För att optimera patientens 

välbefinnande finns ett behov av att vidare undersöka detta då få studier är genomförda med 

syfte att undersöka vilka blodsockernivåer patienter utan känd diabetes har före stor buk- 

kirurgi och om peroperativa blodsockernivåer har betydelse för den postoperativa 

blodsockerbalansen och uppkomsten av komplikationer (3,4,5,6,7). 

Historik 

Intravenös vätsketerapi började i England på 1830-talet. Dr William O´Shaughnessy insåg att 

det allvarliga tillståndet vid kolera med största sannolikhet orsakades av vätskebrist och Dr 

Thomas Latta blev den förste att behandla intorkning förorsakad av kolera med intravenös 

vätska år 1832. De tidigt använda lösningarna för intravenös vätsketerapi vid hypovolemi 

saknade balanserat elektrolytinnehåll och fysiologisk omolalitetsnivå, koksalt- och 

sockerlösningar av varierande koncentration användes. Under 1880-talet använde kirurgen 

Albert Landerer koksaltlösning intravenöst men han tillsatte också 2-5 % glukos till sin 

fysiologiska lösning (8). Den engelska läkaren Sidney Ringer och den amerikanska 

pediatrikern Alexis Hartmann gjorde betydande insatser inom vätsketerapiområdet på 1880- 

och 1920- talet. De utvecklade balanserade saltlösningar med buffrande kapacitet för 

intravenös vätsketerapi (9). 
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Den amerikanske kirurgen Rudolph Matas införde rutinen att alltid tillföra intravenös vätska 

vid större kirurgiska ingrepp redan år 1924, men den kanske främste föregångaren för 

intravenös vätsketerapi vid kirurgi i modern tid kom den amerikanske nobelpristagaren Tom 

Shires att bli på 1960- talet. Han förordade stora volymer med kristalloider eftersom han 

menade att det förekom förluster till det han kallade tredje rummet. Hans resonemang 

ifrågasätts idag och man talar mer om balanserade volymer av infusionslösningar, så att en 

markant ökning av kroppsvikten och utveckling av ödem förhindras (9,10). 

Blodglukoshomeostas 

Begreppet blodglukoshomeostas betyder kroppens förmåga att upprätthålla en optimal 

blodglukoskoncentration (11). Den som först upptäckte detta fenomen var Claude Bernard år 

1877, han såg att hyperglykemi uppstod i samband med stora blödningar (12). Vid blödning 

frisätts glukos från leverns glykogenreserv ut i blodbanan och glukosens osmotiska förmåga 

drar vätska till blodbanan från cellerna för att försöka upprätthålla en godtagbar cirkulation 

(13). Det är i första hand två hormoners kontroll av glukostransport och glukosmetabolism 

som styr blodglukoshomeostasen i kroppen, insulin och glukagon. Det finns andra hormoner 

som till viss del styr frisättningen av insulin och glukagon, inkretiner, som bildas och frisätts 

från celler i tunntarmslemhinnan i anslutning till födointag. Hormoner som adrenalin, 

noradrenalin och kortisol lämnar också viktiga bidrag för upprätthållande av 

blodglukoshomeostasen. Skelettmuskulaturen utgör 30-40 % av den totala kroppsmassan, 

glukos lagras i denna vävnad som glykogen vid stigande blodglukosnivåer men man kan 

också se att leverns glukoneogenes hämmas. För att åstadkomma detta upptag av glukos krävs 

vissa processer som är störd hos personer med insulinresistens (11).  

Insulin och glukagon 

Insulin sänker blodets glukoshalt genom att det underlättar upptaget av glukos i fett och 

muskelvävnad genom att aktivera transportmekanismer i cellmembranet. Vissa vävnader som 

CNS och lever tar upp glukos utan inverkan av insulin. Glukagon insöndras vid låga 

blodsockernivåer genom att stimulera nedbrytningen av glykogen till glukos i levern, 

glukoskoncentrationen i blodet ökar (14). 

Insulin bildas och utsöndras från pankreas β-celler och förs vidare med pankreasvenerna via 

portavenen till levern. Glukos stimulerar frisättningen av insulin. Glukagon bildas 
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huvudsakligen i pankreas α-celler. Även här är glukos den viktigaste regulatorn av glukagon 

men har motsatt verkan och hämmar frisättningen av glukagon (11). 

Hyperglykemi  

Förhöjda nivåer av glukos i blodet (hyperglykemi) beror antingen på bristande 

insulinproduktion hos ß-cellerna i pankreas eller på att insulinkänsligheten hos kroppens 

organ är nedsatt s.k. insulinresistens (11).  Med stigande ålder ändras förutsättningarna för en 

god blodglukoshomeostas genom att insulinfrisättningen från pankreas minskar och kroppens 

vävnader får en minskad känslighet för insulin. Vid blodsockernivåer över 10 mmol/l ses 

glukosuri vilket leder till polyuri med risk för dehydrering dessutom ses en ökad glykering av 

ett stort antal olika proteiner i kroppen t.ex. hemoglobin (11,15).  

Flera studier visar att patienter både med och utan en känd diabetes inlagda på sjukhus med 

höga plasmaglukosvärden (p-glukos) har sämre kliniskt utfall. En strikt glykemisk kontroll 

hos patienterna minskar morbiditet och mortalitet (5,7,13,16). Patienter utan en känd 

diabetesdiagnos löper större risk för komplikationer postoperativt uppkomna av den 

”oväntade” hyperglykemi som uppstår i samband med en operation. Det har visat sig att 

patienter på en allmänkirurgisk avdelning med fasteglukosvärden mer än 7 mmol/l eller 

slumpvis uppmätta glukosvärden på mer än 11 mmol/l hade åtta gånger högre dödlighet, fler 

vårddagar och större risk för postoperativa infektioner (17, 18). Estrada et al. från 2003 visar i 

sin studie att patienter utan en känd diabetesdiagnos har dubbelt så hög dödlighet om 

glukosvärdet ligger mellan 11-14 mmol/l peroperativt. Patienter som har glukosvärden mellan 

11-14 mmol/l peroperativt har lika lång vårdtid oavsett diabetesdiagnos eller inte i samma 

studie (4).  

Insulinresistens 

I samband med trauma som t.ex. en operation ses en försämrad effekt av insulin på 

glukostransporten över cellmembranet kallad insulinresistens eller insulinkänslighet. Det är 

alltså ett uttryck för att de normala insulinnivåerna inte räcker för att upprätthålla en jämn 

blodglukoskontroll (19). Insulinresistensen påverkas av stresshormoner som glukagon, 

kortisol och katekolaminer som adrenalin, noradrenalin men cytokiner är också inblandade. 

Insulinresistens uppstår hos tillsynes friska icke diabetiker som har genomgått en 

okomplicerad planerad operation. Den kan kvarstå 2-3 veckor beroende på traumats storlek 
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(12,18). Resultatet blir höga glukosvärden i blodet. Typ av kirurgiskt ingrepp och 

operationstid har visat sig vara av betydelse för graden av insulinkänslighet (3) och därmed 

storleken på hyperglykemin. Exempel på uppmätta p-glukosvärden från tidigare studier är 7-

10 mmol/l hos fastande icke diabetiker som skulle genomgå planerad bukkirurgi, vid 

thoraxkirurgi sågs värden på 15 mmol/l hos icke diabetiker och 20 mmol/l hos diabetiker (17). 

Inom planerad kirurgi finns det möjligheter att förebygga postoperativ insulinresistens genom 

att ge kolhydratdryck preoperativt (12,20), att använda sig av epidural- blockad för 

smärtlindring (17,21,22,23) och att använda sig av laparoskopisk operationsteknik (24).  

Metabolism 

Metabolism inkluderar de mekanismer som producerar och utnyttjar energi för att bygga upp 

kroppens funktioner och vävnader samt avlägsna nedbrytningsprodukter från kroppen. 

Energitillförseln kommer från födoämnen i form av kolhydrater, fett och protein som vid 

förbränningen av dessa skapar energi. Kolhydrater i kosten bryts ned till glukos, fruktos och 

galaktos. Glukos är den viktigaste molekylen i kolhydratmetabolismen (25). Koncentrationen 

i plasma (fastande) bör ligga mellan 3,5–5,5mmol/l (11,15,19,25). De metabola förändringar 

som sker i samband med trauma och svält är viktiga att känna till för en adekvat 

näringstillförsel. Vid korttidsfasta frisätts glukos från glykogen lagrat i levern genom 

glykogenolys för att bibehålla glukosnivåerna inom normalnivå och tillgodose vitala organ 

med energi. Vid långtidsfasta från ett par dagar upp till en månad sker en långsam 

nedbrytning av triglycerider så att fria fettsyror och glycerol frisätts. Dessa bildar 

ketonkroppar i levern och utnyttjas vid glukoneogenes (omvandling av aminosyror till 

glukos). Kroppens vitala organ ställer om sin energikonsumtion så att de förbränner 

ketonkroppar och därmed mindre glukos. När kroppen utsätts för någon form av metabolt 

trauma t.ex. akut eller planerad operation, sepsis eller olycka uppstår en hypermetabolism 

(ökad energiomsättning) och hyperkatabolism (ökad nedbrytning av kroppsvävnader). Den 

ökade glukosmetabolismen gör att blodglukosnivåer mellan 8-12 mmol/l kan mätas (25). 

Vårdprogrammet ERAS 

ERAS är ett vårdprogam utformat genom ett europeiskt samarbete mellan projektgrupper i 

fem länder: Danmark, Nederländerna, Sverige, Norge och Skottland. Projektet startade år 

2001 och målet var att formulera, utveckla och förbättra den pre-, per- och postoperativa 

vården vid kirurgi generellt. Projektgruppen började med diagnosen kolorektalkirurgi. ERAS 
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står för Enhanced Recovery After Surgery och är ett s.k. ”fast track” vårdprogram. Det 

betyder att patienter som skall genomgå en operation skall återhämta sig med så få 

komplikationer som möjligt postoperativt och som följd av det, ett försök att korta vårdtiden. 

Programet utgår från ett antal variabler som tillsammans skall minska den stress som kroppen 

utsätts för vid det kirurgiska traumat (26, 27,28). 

Variabler som ingår i ERAS är:  

 Muntlig och skriftlig information om vad som sker under sjukhusvistelsen, innan 

patienten läggs in för sin operation 

 Tarmrengöring skall rutinmässigt inte göras med orala medel 

 Patienten skall inta en kolhydratdryck kvällen innan och på operationsdagens morgon 

och får dricka klar dryck fram till två timmar före operationen 

 Patienten skall ha antibiotika profylax på operationsdagens morgon 

 Epiduralkateter skall läggas i samband med anestesinduktionen för god smärtlindring 

per- och postoperativt men också för att undvika opiater som kan orsaka illamående 

och försena mobiliseringen av patienten   

 Strävan att bibehålla normal kroppstemperatur peroperativt 

 Strävan att inte övervätska patienten per- och postoperativt 

 Patienten får och uppmanas att dricka tidigt postoperativt 

 Tidig mobilisering 

Huvudorsaken till att patienten inte kan skrivas hem från sjukhuset efter okomplicerad 

bukkirurgi är oftast behovet av parenteral smärtlindring (ihållande smärta), intravenösa 

infusioner (tarmen kommer inte igång) och sängliggande (ingen mobilisering). ERAS koncept 

har kommit till för att komma till rätta med dessa problem (27,29). I en stor prospektiv 

kohortstudie av Gustafsson et al. där 959 patienter ingick och alla behandlades enligt ERAS, 

kunde man se att preoperativ kolhydrat dryck och en restriktiv vätsketillförsel peroperativt 

hade speciell positiv betydelse för utfallet (30). 

Fasta inför en operation och preoperativ kolhydratdryck 

Preoperativ fasta rekommenderades redan två år efter att den första generella anestesin 

genomfördes år 1848. Rekommendationen kom efter det första rapporterade dödsfallet där en 

kvinna i Edinburgh dog efter att ha aspirerat när hon blev sövd med kloroform kort efter att ha 
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ätit en stor måltid. På 1980- talet ifrågasatte barnanestesiologer för första gången rutinen med 

fasta hela natten före en operation, de hävdade att det inte bara var säkert att söva barnen utan 

också lättare efter att de hade fått dricka en viss tid före operationen. Många sjukhus har idag 

ändrat sina fasterutiner och tillåter klara vätskor två timmar före en planerad operation. Ur 

metabolisk synpunkt är en natts fasta före en operation ett onaturligt tillstånd för kroppen att 

förbereda sig för stress (27,31).  

Det har varit känt sedan många år att det är viktigt med ett p-glukosvärde inom normalgränsen 

för diabetiker som ska genomgå en operation för att minimera de postoperativa 

komplikationerna. Det har också visat sig ha betydelse för dem som inte är diabetiker, 

postoperativt (5). Flera studier har de senaste åren visat att patienter som får kolhydrater i 

form av en speciell dryck kvällen före och på operationsdagens morgon minskar den 

postoperativa insulinresistensen och allmänt välbefinnande ökar (13,28,30,31,32,33).  

I en studie där patienterna undersöktes med scintigrafi kunde man se att magsäcken sågs 

ordentligt tömd två timmar efter intag av kolhydratdryck, därmed sågs ingen ökad risk för 

aspiration vid narkos och rutinen med att inta kolhydratdryck två timmar före operation (34). 

Det är visat i ett par randomiserade studier att kolhydratdryck jämfört med placebo har en 

positiv effekt på välbefinnandet gällande törst, hunger, oro preoperativt (35) och postoperativt 

på illamående och kräkning (29,36).  

Peroperativ intravenös vätskebehandling  

Vård av patienter med en störd vätskebalans utgör en vanlig utmaning för vårdpersonal inom 

slutenvården. Det gäller i hög grad läkare och sjuksköterskor inom operations- och intensiv 

vården. Kunskap om utlösande patofysiologiska mekanismer vid olika vätskebalansstörningar 

liksom olika behandlingsalternativ är viktigt för att vidta riktiga åtgärder och för det slutliga 

vårdresultatet. Det är viktigt att fråga sig: Vad är optimal vätsketerapi i olika kliniska 

situationer? Under senare år har vätsketerapi och patienter som ska genomgå större kirurgiska 

ingrepp varit ett ämnesområde som hamnat i rampljuset. Diskussionen kring hur valet av 

vätsketerapi kan påverka utfallet har allt oftare framhävts (2,37). Åsikterna om att tillföra 

glukosinfusion eller inte peroperativt går isär. I A. Engqvists bok från 1993 avråds till 

peroperativ glukostillförsel då man anser att det förstärker den stressinducerade 

hyperglykemin (38). 
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Andra författare menar också att glukosinfusion inte skall ges peroperativt på grund av att 

stressen inför en operation ökar kortisolkoncentrationerna och därmed glukosvärdet i blodet 

(39,40). Sieber et al. reserverar sig dock när operationstiderna överstiger fyra timmar då 

åsikten är att glukosinfusion skall tillföras.  

I aktuell litteratur rekommenderas att basalbehovet av energi (5g/h) täcks med glukos och då i 

form av Rehydrex® med glukos 25mg/ml under den peroperativa perioden. En infusionstakt 

på inte mer än 200 ml/tim är att föredra, om större glukosmängder tillförs förvärras den 

stressinducerade hyperglykemin som i sin tur endast ger stora urinmängder som följd (1,10). 

Upptaget av glukos i cellerna sker med hjälp av insulin, glukoslösningar har en tendens att 

pga. sin osmolalitet dra med sig vätska från blodbanan. Det finns därmed en risk för 

hypovolemi om glukos ges fort och stängs av abrupt (9). 

”Restriktiv” vätsketillförsel under operation 

Att hantera patientens vätskebalans på ett optimalt sätt under större tarmkirurgi är en 

anestesiologisk utmaning och är av betydelse för det postoperativa förloppet. Övervätskning 

kan orsaka ödem i tarmväggen, vilket förlänger tiden till att tarmen kommer igång, sämre 

sårläkning kan ses och risken för anastomosläckage kan öka. Undervätskning kan å andra 

sidan ge tarmischemi, förändrad bakterieflora i tarmen och inflammationsrisken ökar (41).  

Rekommendationer om en restriktiv vätsketerapi kommer från kirurgen Francis Moore, som 

menar att det metabol-endokrina svaret på kirurgiskt trauma orsakar retention av vatten och 

natrium som då inte behöver tillföras annat än i begränsad mängd (42). Om positiv 

vätskebalans i anslutning till operationen skapas ger det en viktökning, som kan vara flera 

kilo. Återhämtningen av tarmfunktionen fördröjs och vårdtiden förlängs med tre dagar jämfört 

med om det inte hade skapats denna viktökning. När överskottsvätskan så småningom 

omfördelas från cellerna och interstitiet till blodbanan uppstår en cirkulationsöverbelastning. 

Risken för komplikationer som hjärtsvikt är mycket större om positiv vätskebalans har 

uppnåtts peroperativt (9). Genom att acceptera låg diures under generell anestesi (men inte 

hypovolemi), behandla blodtrycksfall med vasopressorer och att ge en del av vätskan i form 

av kolloider kan man undvika övervätskning och kanske postoperativa komplikationer 

(10,29). 
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Många jämförande studier finns idag angående mängden peroperativ vätsketillförsel. Två 

behandlingsstrategier har oftast jämförts de senaste åren, ”liberal” eller ”restriktiv” 

vätskeregim och postoperativt utfall. Flera av studierna redovisar att restriktiv vätsketillförsel 

förkortar vårdtiden och minskar postoperativa komplikationer (2,43).   

Epiduralbedövning  

Epiduralanalgesi med lokalanestetika (EDA) eller lågdos lokalanestetika i kombination med 

opioider är den mest kraftfulla smärtlindringsformen inom buk, kärl och thoraxkirurgi. EDA 

har visat sig i flera studier minska risken för postoperativ ileus och komplikationer i lungor 

och andningsvägar medan åsikterna går isär vad gäller minskade risker för komplikationer i 

hjärta, embolier samt välbefinnande och vårdtid. Patienter som har genomgått kolonresektion 

har återfått 95 % av sin tarmfunktion inom 48 timmar när epiduralanalgesi har använts (23). 

Aktiverad epiduralbedövning peroperativt kan leda till hypotension till följd av den 

vasodilatation som uppstår detta behandlas i första hand med vasopressorer (29). 

I en studie av Latterman et al. kontrollerades p-glukos peroperativt hos två grupper där en 

interventionsgrupp fick generell anestesi och tillägg med EDA och en kontrollgrupp som fick 

generell anestesi utan tillägg med EDA. Båda grupperna fick glukosinfusion peroperativt, och 

resultatet visade att plasmaglukos värderna peroperativt ökade i båda grupperna men med en 

större ökning i kontrollgruppen mot interventionsgruppen som fick EDA i tillägg till den 

generella anestesin. I samma studie mättes plasmakoncentrationer av kortisol, glukagon, 

insulin, laktat och fria fettsyror (FFA). I EDA gruppen sågs lägre nivåer av glukagon och 

kortisol medan insulin, laktat och FFA inte skilde i nivåer mellan grupperna (22). EDA 

minskar insulinresistensen postoperativt (21,44), vilket gör att tarmfunktionen kommer igång 

snabbare och detta kortar vårdtiden (45). 

Problemområde  

Under senare år har typen av vätsketerapi till patienter som ska genomgå större kirurgiska 

ingrepp varit ett ämnesområde för diskussion. Åsikterna om att tillföra glukosinfusion eller 

inte peroperativt går isär. Det har också framhållits att valet av vätsketerapi kan påverka det 

postoperativa utfallet (2,37).  

Metabol stress och insulinresistens är konsekvenser före, under och efter stor kirurgi och 

resulterar i intraoperativ hyperglykemi som i sin tur är knutet till ökad morbiditet och 
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mortalitet. För att optimera patientens välbefinnande finns ett behov av att vidare undersöka 

detta då få studier är genomförda med syfte att undersöka vilka blodsockernivåer patienter 

utan känd diabetes har före stor buk kirurgi och om peroperativa blodsockernivåer har 

betydelse för den postoperativa blodsockerbalansen och uppkomsten av komplikationer 

(3,4,5,6,7). 

Det är oklart hur blodsockernivåerna ligger hos patienter utan diabetes som ska genomgå 

kolorektal kirurgi då detta inte kontrolleras rutinmässigt. Få studier är gjorda med syfte att 

undersöka ovan nämnda faktorer och patienter som skall genomgå kolorektalkirurgi 

(3,4,5,6,30,33,46). 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur p-glukosvärdet hos patienter som tillfördes eller inte tillfördes 

glukosinfusion vid planerad kolorektal kirurgi förändrades över tid, per- och postoperativt och 

hur detta påverkade diures och illamående de första fyra timmarna postoperativt.  

Syftet var även att undersöka samband mellan p-glukosvärdet de första fyra timmarna 

postoperativt och patientskattad smärtupplevelse. 

 

Frågeställningar 

 Vilka plasmaglukosvärden kan uppmätas peroperativt timme 0,1,2,3 eller så länge som 

operationen pågick efter att glukosinfusion tillförts eller inte tillförts peroperativt? 

 Vilka plasmaglukosvärden kan uppmätas postoperativt timme 0,1,2,4 efter att 

glukosinfusion tillförts eller inte tillförts peroperativt? 

 Hur skiljer sig de uppmätta p-glukosvärdena per- och postoperativt mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp? 

 Hur påverkas de postoperativa urinmängderna de första fyra timmarna efter att 

glukosinfusion tillförts eller inte tillförts peroperativt? 

 Hur påverkas postoperativt illamående de första fyra timmarna efter att glukosinfusion 

tillförts eller inte tillförts peroperativt? 

 Hur påverkas p-glukosvärderna postoperativt de första fyra timmarna relaterat till 

patienternas skattade smärtupplevelse? 
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Metod 

Design 

En interventionsstudie med ett randomiserings förfarande och en kvantitativ ansats. 

Urval och undersökningsgrupp 

Studien genomfördes på en operationsavdelning vid ett länssjukhus i Mellansverige. Ett 

bekvämlighetsurval tillämpades och en viktig utgångspunkt för studien var att alla patienter 

skulle få ett så lika omhändertagande pre- per- och postoperativt som möjligt. Ett led i detta 

var att kirurgklinikens riktlinjer för ERAS vårdprogram liksom anestesiklinikens riktlinjer ” 

Vätskebehandling vid kolonkirurgi” och ” Generell anestesi med aktiverad EDA” följdes. 

Patienterna valdes efter operationsmetod och operationsdatum i operationsplaneringssystemet 

Provisio. Operationsdatum och författarens möjlighet att närvara och därmed ansvara för 

anestesin skulle stämma överens så långt som möjligt. 

Inklusionskriterier: 

 Patienter som skulle genomgå planerad öppen kolorektal kirurgi 

 Patienter som var icke diabetiker 

 Patienter som hade uppnått myndighetsålder 

 Patienter som hade svensk språkförståelse 

 Patienter som ingick i kirurgklinikens ”ERAS” vårdprogram 

 Patienter som kunde behandlas enligt anestesiklinikens riktlinjer 

”Vätskebehandling vid kolonkirurgi” och ” Generell anestesi med aktiverad 

EDA” 

 Patienter som skulle opereras som första patient på morgonen 

Exklusionskriterie: 

 Patienter som uppmätte ett första peroperativt p-glukosvärde lägre än 

referensvärdets (3,5–5,5 mmol/l) nedre gräns vid anestesiinduktionen och som 

ansvarig anestesiolog ansåg behöva glukosinfusion. 
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Antal patienter som tillfrågades var 50, varav åtta exkluderades enligt följande, fyra patienter 

kunde inte behandlas enligt ERAS riktlinjer, två patienter fick ändrad operationsmetod till 

laparoskopisk kirurgi och två patienter var tablettbehandlade diabetiker vilket framkom först 

vid den preoperativa bedömningen några dagar innan operationen. Två patienter avböjde till 

att delta. Totalt deltog 40 patienter i studien. Fördelningen var 20 patienter till respektive 

interventions- och kontrollgrupp. Interventionsgruppen bestod av tio män och tio kvinnor och 

kontrollgruppen bestod av sju män och tretton kvinnor. Patienterna i kontrollgruppen var 

mellan 60-88 år och medelåldern var 70 år. Medelåldern i interventionsgruppen var 63 år och 

patienterna var mellan 35 och 82 år. Fördelningen av patienterna enligt American Society of 

Anesthsiologists Physical Status Classification (ASA)presenteras i tabell 1 nedan. ASA-

klassificering innebär en bedömning av patientens allmänna hälsotillstånd omedelbart före 

anestesiinduktionen.  

 
Tabell 1. Antal patienter i respektive ASA klass 

ASA 

klassificering 

Interventions-

grupp(n) 

Kontroll-

grupp(n) 
1 6 4 

2 13 13 

3 1 2 

4 0 1 

Klass 1 frisk patient, klass 2 patient med lindrigt sjukdomstillstånd, klass 3 patient med allvarligt 

sjukdomstillstånd, klass 4 patient med potentiellt livshotande sjukdomstillstånd. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom att ett av författaren utformat studieprotokoll fylldes i per- 

och postoperativt i både interventions- och kontrollgrupp. Uppgifter som dokumenterades var; 

datum, kön, ålder, typ av ingrepp, operationstid, mängd och typ av given vätska peroperativt 

och blödningsmängd. Utöver detta observerades och protokollfördes per- och postoperativt p-

glukos, diures per timme, total diures (total mängd + diures per timme), illamående och 

smärta. 

Studieprotokollen kodades vid randomiseringen och hanterades och identifierades efter detta 

endast genom koden. Författaren ansvarade för anestesin hos 35 av patienterna och fyllde 

därmed i studieprotokollen peroperativt, tre kollegor (anestesisjuksköterskor) ansvarade för de 

övriga fem patienterna och fyllde i studieprotokollen peroperativt efter muntliga instruktioner 
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av författaren. De postoperativa observationerna i studieprotokollen fylldes i av 

sjuksköterskorna på den postoperativa avdelningen. Information om hur personalen på den 

postoperativa avdelningen skulle fylla i studieprotokollen lämnades muntligen i samband med 

ett morgonmöte innan studien startades och vid varje överlämnande av patient från 

operationsavdelningen till den postoperativa avdelningen. 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen skedde från september år 2007 till januari år 2012 med uppehåll för åren 

2009 och 2010. Efter att verksamhetscheferna för anestesiklinik och kirurgklinik, medicinskt 

ledningsansvarig läkare för anestesikliniken och berörda operatörer gett sitt tillstånd att 

genomföra studien tillfrågades patienterna om deltagande i studien genom ett 

informationsbrev vilket skickades till patientens hemadress ca två veckor innan den planerade 

operationen. I informationsbrevet fick patienten information om studiens syfte, eventuella 

risker och obehag. Patienterna informerades i brevet om möjligheten att lämna sitt 

informerade samtycke till att delta i studien vid den preoperativa bedömningen cirka fem 

dagar före operationen. Vid den preoperativa bedömningen träffade författaren patienten och 

gav muntlig information om studien och att de vid önskemål kunde efter ytterligare betänketid 

vänta med att lämna sitt informerade samtycke till deltagande först på operationsdagens 

morgon när patienten anlände till operationsavdelningen. Patienterna randomiserades till 

interventionsgrupp eller kontrollgrupp på operationsdagens morgon vid ankomst till 

operationsavdelningen. Valde patienten att inte delta i studien fick patienten sedvanlig vård 

och därmed vätskebehandling enligt rutin för anestesikliniken, jämförbar med vården i 

kontrollgruppen, p-glukosvärdet mättes inte. 

Peroperativt omhändertagande och anestesiologiskt förfarande 

Inkluderade patienter kom till operationsavdelningen på morgonen förberedda enligt ERAS 

vårdprogram. Anestesimetod var den samma för samtliga patienter. En epiduralkateter 

etablerades av ansvarig anestesiolog innan patienten sövdes. De läkemedel som användes vid 

anestesiinduktionen var injektion Fentanyl® 50µg/ml, 2µg/kg, injektion Propofol-Lipuro® 

10mg/ml, 2mg/kg och injektion Esmeron® 10mg/ml, 0,6mg/kg. Alla patienter intuberades. 

Epiduralbedövningen aktiverades direkt efter induktionen med Chirocaine® 1mg/ml och 

Sufenta® 1µg/ml. Lösningen gavs som kontinuerlig infusion peroperativt med hastigheten 6-

8 ml/tim. Anestesin underhölls med inhalationsgasen Sevofluran®. 
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Sedvanlig anestesiologisk övervakning enligt Sfai’s riktlinjer (47) utfördes med 

anestesiapparat ADU™ (Datex-Ohmeda, Instrumentarium Corp., Helsingfors, Finland). 

Ventilationen reglerades med strävan att ha patienten normoventilerad (EtCO2 4,5–5,0 kPa). 

För att mäta p-glukos kapillärt användes mätare HemoCue Glucose 201 RT, HemoCue AB 

Ängelholm Sverige, både på operationssalen och på den postoperativa avdelningen. Efter 

anestesiinduktionen fick alla patienter en kateter till urinblåsan (KAD), uppsamlingskärl med 

tillhörande påse av märke Unometer 500 ml (Unomedical) avsedd för urinmätning per timme 

kopplades till katetern. Patienterna värmdes aktivt med varmluftsmadrass Warmcloud 

(Kanmed AB, Bromma Sverige) för att eftersträva en normal kroppstemperatur 36-37oC. Alla 

infusionsvätskor som tillfördes var värmda i värmeskåp. 

Kontrollgruppen fick vätskebehandling enligt riktlinjen ”Vätskebehandling vid kolonkirurgi”. 

Infusion Rehydrex med glukos ® 25 mg/ml (Fresenius Kabi Sverige) infusionstakt 100 

ml/tim, startades efter att första p-glukosvärdet var taget vid anestesiinduktionen. Patienterna 

erhöll cirka en liter Ringer-Acetat® och 500 ml kolloid vid operationstid mindre än tre 

timmar. Vid operationstid mer än tre timmar gavs ytterligare 500 ml Ringer-Acetat® och 500 

ml kolloid. Blodförlust ersattes med kolloid i motsvarande mängd. Blodtransfusion gavs efter 

Hb värde och fysiologiska parametrar. 

Interventionsgruppen fick istället för infusion Rehydrex med glukos® 25mg/ml, 100 ml/tim 

infusion Ringer-Acetat® i motsvarande mängd. I övrigt fick interventionsgruppen samma 

vätskeregim som kontrollgruppen, se figur 1. P-glukos mättes timme 0,1,2,3 osv. en gång per 

timme så länge som operationen fortskred i både kontrollgrupp och interventionsgrupp. Alla 

aktuella uppgifter från den peroperativa vården dokumenterades i studieprotokollet innan 

patienten överlämnades av anestesisjuksköterskan till personalen på den postoperativa 

avdelningen. 
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Kontrollgrupp 

n 20 

 

Interventionsgrupp 

n 20 

 

Figur 1. Flödesschema för patienter i studien från att de anländer till operationsavdelningen på morgonen till 

att studien avslutas på postoperativa avdelningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomisering till 

Vätskeregim kontrollgrupp:            

1. Inf Rehydrex® 100 ml/tim  

2. Inf Ringer-Acetat® 1000 ml 

och inf med kolloid 500 ml vid 

optid < 3 tim 

3. Vid optid>3 tim gavs 

ytterligare 500 ml Ringer-

Acetat® och 500 ml kolloid 

4. Vid opslut sänk hastigheten 

på Rehydrex® till 70 ml/tim 

Patienterna (n40) anlände till postoperativa avdelningen: 

Tim 0, p-glukos, total diures från op, smärta observeras  

Tim 1, p-glukos, tim diures, total diures, smärta, illamående  

Tim 2 p-glukos, tim diures, total diures, smärta, illamående 

Tim 3 tim diures, total diures, smärta,  

Tim 4 p-glukos, tim diures, total diures, smärta, illamående 

Observationerna avslutas. 

 

Vätskeregim 

interventionsgrupp:             

1. Inf Ringer-Acetat® 100 

ml/tim 

2. Inf Ringer-Acetat® 1000 ml 

och inf med kolloid 500 ml vid 

optid < 3 tim 

3. Vid optid>3 tim gavs 

ytterligare 500 ml Ringer-

Acetat® och 500 ml kolloid 

4. Byt Ringer-Acetat® 100 

ml/tim till Rehydrex® 70 

ml/tim 

 

Studieprotokoll för 

interventions och kontrollgrupp 

P-glukos kontroller kapillärt 

peroperativt: Tim 0, vid sövning 

innan Rehydrex® och Ringer-

Acetat® 100 ml/tim kopplades 

på 

Tim 1,2,3 eller så länge som 

operationen fortgår 

 

Total diures avlästes innan 

överlämning till postop  

Patienter inkluderade i 

studien 

 

n 40 
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Postoperativt omhändertagande 

Postoperativt fick alla patienter (n40) infusion Rehydrex med glukos® 25mg/ml; 70 ml/tim 

som fortsatte enligt gängse rutin. Observationerna p-glukos, diures per timme, total diures, 

smärta och illamående fördes in i studieprotokollet enligt figur 1 timme 0, 1,2,3 och 4 av 

personalen på den postoperativa avdelningen. Smärta skattades av alla patienter inkluderade i 

studien med visuell analog skala (VAS) och noterades 0-10 i studieprotokollen. Illamående 

skattades av alla patienter inkluderade i studien med en tre gradig ”muntlig” skala 0-2 

vedertagen för den postoperativa avdelningen, 0=inget illamående, 1= illamående av och till, 

2= ständigt illamående och kräkning. Den postoperativa omvårdnaden följde de rutiner som 

upprättats för den postoperativa avdelningen och bedrevs av personal anställd på den 

postoperativa avdelningen. Efter att alla mätvärden ”timme 4” postoperativt protokollförts, 

avslutades observationerna. Studieprotokollet hämtades av författaren på den postoperativa 

avdelningen. 

Dataanalys 

För bearbetning av data användes programvara SPSS version 20 för Windows (SPSS Inc 

Chicago, MI, USA). För presentation av patientkaraktäristika och per- och postoperativa data 

samt uppmätta p-glukosvärden gjordes deskriptiva analyser genom beräkningar av 

medelvärden (M), standardavvikelse (SD), median (md) och min-max som presenteras i 

tabeller och text. Chi 2 test användes för att se skillnader i könsfördelningen mellan grupperna 

och oberoende t–test för att se skillnader i ålder, operationstid, blödning, peroperativa 

vätskemängder och urinmängder. För att se om uppmätta p-glukos värden var 

normalfördelade analyserades både medelvärden och median. Oberoende t-test och Mann-

Whitney test användes för att se skillnader i medelglukosvärden mellan grupperna vid alla 

mättillfällen, det senare användes då färre patienter än tjugo ingick i beräkningen. För 

statistisk analys av skillnader i förändring av p-glukos medelvärden över flera tidpunkter 

genomfördes variansanalys med upprepade mätningar ANOVA.  För att fördjupa analysen av 

upprepade mätningar med ANOVA gjordes analys av skillnader i förändring mellan två 

tidpunkter av p-glukos medelvärden med oberoende t-test. Variansanalys med upprepade 

mätningar ANCOVA (med kovariat) genomfördes för att se skillnader i urinmängder 

postoperativt mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Korrelationsberäkning (Pearson r) 
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gjordes för att söka samband mellan variablerna p-glukos peroperativt och urinmängder 

postoperativt. Gränsen för signifikans sattes till p-värde < 0.05.  

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna enligt Helsingforsdeklarationen (48) har beaktats i 

genomförandet av studien. Studien erhöll godkännande från den forskningsetiska kommittén 

vid Högskolan i Gävle 2007-07-02. Godkännande erhölls av verksamhetscheferna för berörda 

kliniker innan studien startades. 

Etiska överväganden av särskild vikt i föreliggande studie var att grundlig och förståelig 

information gavs till patienterna både skriftligen och muntligen vid flera tillfällen. Patienterna 

informerades om att p-glukosvärdet skulle kontrolleras kapillärt och att det därmed blev fler 

provtagningar i fingret än normalt. Ingen påtryckning utövades för att patienterna skulle 

medverka i studien, deltagandet var frivilligt och att patienterna när som helst kunde avbryta 

medverkan utan motivering.  Nekande till deltagande medförde ingen negativ särbehandling. I 

informationsbrevet lämnades namn och telefonnummer till författaren och huvudhandledaren 

för att frågor skulle kunna besvaras. Nyttan med studien bedömdes överväga eventuella risker 

och obehag för patienterna.  

All information har behandlats konfidentiellt vilket inneburit att alla patientuppgifter har 

avidentifierats och kodats, detta gjordes av författaren till studien, inga enskilda patienter kan 

urskiljas ur resultatet. Insamlade uppgifter har förvarats och hanterats på ett sådant sätt att 

endast författaren haft tillgång till dessa. Insamlade uppgifter kommer inte att användas för 

annat syfte än för den aktuella studien. 
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Resultat 

Redovisningen av studiens resultat gällande uppmätta p-glukosvärden eventuella skillnader i 

dessa hos interventions- och kontrollgrupp sker utifrån syftet och frågeställningarna i löpande 

text, tabeller och diagram. Resultaten grundar sig på hur glukosvärdet i plasma hos patienter 

som tillfördes eller inte tillfördes glukosinfusion vid planerad kolorektal kirurgi förändrades 

över tid per- och postoperativt och hur detta påverkade diures och illamående de första fyra 

timmarna postoperativt. I resultatet redovisas också hur p-glukosvärdet förändrades de första 

fyra timmarna postoperativt relaterat till hur patienterna skattade sin smärtupplevelse. 

Tabell 2. Patientkaraktäristika samt per- och postoperativa data 
Patientkaraktäristika Interventionsgrupp 

n 20 

Kontrollgrupp 

n 20 

P värde 

Kön, (n) Män 10/Kvinnor 10 Män 7/Kvinnor 13 0,337** 

Ålder, M (SD) 
           md (min-max) 

63 (11) 
66 (35-82) 

70 (10) 
69 (52-88) 

0,035* 

Utgångsblodtryck sys/dia, M 152/84 150/85  

Typ av ingrepp (n)    

Abdominoperineal rektumamputation 8 8  

Resektion av rektum 6 3  

Resektion av rektum med sigmoideum stomi 1 2  

Resektion av kolon sigmoideum 2 5  

Vänstersidig hemikolektomi 0 1  

Kolektomi med ileorektal anastomos 1 1  

Kolektomi och ileostomi 1 0  

Extirpation av rektum, ileoanal anastomos 1 0  

Per- och postoperativa data    

Operationstid min, M (SD) 202 (89) 156 (61) 0,062* 

Blödning ml, M(SD) 690 (683) 424 (522) 0,174* 

Blödning ml,(min-max) 75-2700 25-2100  

Mängd given vätska peroperativt i ml, M (SD)    

Rehydrex® 25 mg/ml 0 320 (126)  

Ringer-Acetat® 1373 (334) 868 (275) <0,001* 

Kolloid 992 (479) 912 (363) 0,555* 

Total vätskemängd peroperativt 2382(698) 2100(572) 0,170* 

Urinmängder ml, M (SD)    

Total diures perop 233(150) 160(90) 0,073* 

Total diures timme 1 postop 324(230) 247(149) 0,215* 

Total diures timme 2 postop 421(300) 307(177) 0,152* 

Total diures timme 3 postop 480(312) 366(185) 0,168* 

Total diures timme 4 postop 540(307) 471(189) 0,133* 

Vitalparametrar 1 timme efter opstart, M    

Bltr mm Hg sys/dia 98/58 102/57  

Pulsfrekvens 72 69  

Spo2 % 98 98  

EtCO2 kPa 5,0 4,9  

Vitalparametrar 2 timmar efter opstart, M (n 18) (n 14)  

Bltr mm Hg sys/dia 103/57 102/50  

Pulsfrekvens 69 60  

SpO2 % 98 98  

EtCO2 kPa 5,0 5,1  

Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), median (md), p< 0,05 = signifikant, * = oberoende t -test, ** = chi 2 

test 
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Plasmaglukosvärden uppmätta peroperativt timme 0, 1, 2, 3, 4, 5 efter att 

glukosinfusion tillförts eller inte tillförts peroperativt. 

 

I interventionsgruppen fanns en större spridning i glukosvärderna timme 0 (min 4,3 max 14,3 

mmol/l) jämfört med kontrollgruppen (min 4,2mmol/l max 8,1 mmol/l). Timme 2 peroperativt 

sågs spridningen i p-glukosvärden vara ungefär lika mellan grupperna. En patient i 

interventionsgruppen har generellt högre värden än övriga patienter i interventionsgruppen. 

Då operationstiderna var varierande kunde färre patienters p-glukosvärden mätas peroperativt 

timme 3-5, figur 2.1 och 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Figur 2.1 Översiktsdiagram, uppmätta p-glukosvärden peroperativt, interventionsgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                    
           

            
           Figur 2.2 Översiktsdiagram, uppmätta p-glukosvärden peroperativt, kontrollgrupp 
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Plasmaglukosvärden uppmätta tim 0, 1, 2 och 4 postoperativt efter att 

glukosinfusion tillförts eller inte tillförts peroperativt 

 

Generellt kunde en större spridning ses mellan patienternas p-glukosvärden i 

interventionsgruppen vid alla mättillfällen postoperativt jämfört med patienternas p-

glukosvärden i kontrollgruppen. Generellt högre värden kunde ses i interventionsgruppen 

(6,2–12,8 mmol/l) postoperativt timme 4 jämfört med kontrollgruppen (5,0–10,6 mmol/l), 

figur 2.3 och 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figur 2.3 Översiktsdiagram, uppmätta p-glukosvärden postoperativt, interventionsgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
            

               
              Figur 2.4 Översiktsdiagram, uppmätta p-glukosvärden postoperativt, kontrollgrupp 
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I tabell tre redovisas uträknande medelvärden och medianvärden vid alla mättillfällen i 

interventions- och kontrollgrupp. För att se en signifikant skillnad mellan grupperna vid varje 

enskilt mättillfälle har oberoende t-test använts. Peroperativt timme 3-5 har Mann-Whitney U 

test använts då färre än tjugo patienters mätvärden har beräknats. 

 

 

 

Tabell 3. Medelvärde och median för p-glukos vid alla mättillfällen i interventions- och  

kontrollgrupp 

Grupp 
Antal(n) 

patienter per 
grupp I/K 

I 
M (SD) 

md (range) 

K 
M (SD) 

md (range) 

P värde 
<0,05 

P-glukos perop tim. 0 20/20 
7,1(2,29) 

6,7(4,3–14,3) 

6,0(1,08) 

6,2(4,1–8,1) 
0,073 

P-glukos perop tim. 1 20/20 
6,7(1,53) 

6,3(4,6–11,7) 

6,6(1,56) 

6,7(5,1–8,5) 
0,597 

P-glukos perop tim. 2 20/20 
7,4(1,53) 

6,8(6,0–12,0) 

7,6(1,23) 

7,4(6,0–10,0) 
0,635 

P-glukos perop tim. 3** 14/11 
7,7(1,28) 

7,2(6,3–11,0) 

7,8(1,55) 

7,6(6,2–11,1) 
0,869 

P-glukos perop tim. 4** 8/6 
7,4(0,84) 

7,5(6,0–8,6) 

7,9(0,71) 

7,9(7,1–9,1) 
0,332 

P-glukos perop tim. 5** 4/3 
8,3(0,96) 

8,5(7,1–9,1) 

7,6(1,10) 

7,7(6,5–8,7) 
0,285 

P-glukos postop tim 0 20/20 
8,2(1,83) 

8,3(5,7–11,4) 

7,7(1,24) 

7,6(5,4–10,9) 
0,300 

P-glukos postop tim 1 20/20 
8,6(1,96) 

8,0(6,0–14,0) 

7,6(1,61) 

7,6(4,6–11,3) 
0,104 

P-glukos postop tim 2 20/20 
8,5(1,80) 

8,6(6,1–12,0) 

7,8(1,58) 

7,7(5,4–11,3) 
0,205 

P-glukos postop tim 4 20/20 
8,7(1,81) 

8,6(6,2–12,8) 

7,7(1,49) 

7,7(5,0–10,6) 
0,073 

Medelvärden (M), standardavvikelse (SD), median (md), (range), *p <0,05 = signifikant, ** = Mann-Whitney U 

test 
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Figur 3. Medelvärden för p-glukos vid varje mättillfälle i kontrollgrupp och interventionsgrupp 

 

 
En signifikant skillnad i gruppernas medelvärden över tid kunde ses, p = 0,009 och F = 2,929 

(upprepade mätningar ANOVA), figur 3. De första tre mättillfällena peroperativt 0, 1, och 2 

och alla mättillfällen postoperativt finns med i beräkningen då antalet patienter var lika, n=20, 

i både interventions- och kontrollgrupp. För att se mellan vilka mättillfällen skillnader kunde 

finnas har ytterligare en jämförelse av medelvärden över tid med tidsintervallen peroperativt 2 

till postoperativt 4 gjorts och en signifikant skillnad mellan kurvornas utseende kunde ses, 

p=0,017 och F=3,112 (upprepade mätningar ANOVA). 

Interventionsgruppens medelglukosvärden fortsatte att stiga postoperativt jämfört med 

kontrollgruppen, figur 3, Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses, p=0,45 och 

F=0,886 (upprepade mätningar ANOVA) vid analys av medelvärdena under enbart den 

postoperativa perioden, timme 0-4. 
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För att ytterligare fördjupa den första ANOVA analysen av gruppernas medelvärden över tid, 

har differenser i medelvärdets förändring mellan två tidpunkter beräknats med oberoende t-

test, se tabell 4. Beräkningarna har utgått från, peroperativt 0 och postoperativt 0 och 

motsvaras av baseline. I tabell fyra redovisas tidsdifferenser där alla (n 20) patienter finns 

med i interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

 

Tabell 4. Skillnader i förändring (medelvärdesdiff.) mellan två tidpunkter, båda grupperna. 

Tidsdifferens 
(n) 

I/K 

M (diff.) 

I/K 

t värde P-värde 

<0,05 

Perop 0-perop1 20/20 – 0,38/0,88 – 3,265 0,002* 

Perop 0-perop 2 20/20 0,27/1,53 – 2,756 0,009* 

Perop 0-postop 0 20/20 1,12/1,64 – 0,852 0,404 

Perop 0-postop 1 20/20 1,48/1,58 – 0,153 0,879 

Perop 0-postop2 20/20 1,44/1,80 – 0,582 0,564 

Perop 0-postop 4 20/20 1,62/1,69 – 0,120 0,905 

Postop 0-postop 1 20/20 – 0,36/0,06 1,309 0,198 

Postop 0-postop 2 20/20 0,32/0,15 0,516 0,609 

Postop 0-postop 4 20/20 0,5/0,05 1,157 0,254 

Analys med oberoende t-test.  * = signifikant 

 

 

 

Mann-Whitney U test användes för beräkningen vid de två tidsintervallen då få antal patienter 

fanns i grupperna vid mättillfällena peroperativt 3-4. Signifikanta skillnader i 

medelvärdesdifferensen för p-glukos kunde inte ses mellan grupperna peroperativt vid 

tidsdifferensen 0- 3, p=0,052 och t värde -2,269 (n I 11/ K 14) medan signifikant skillnad 

kunde ses peroperativt 0 - 4 p=0,01 och t värde -2,307 (n I 8/ K6).  
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Postoperativa urinmängder efter att glukosinfusion tillförts eller inte tillförts 

peroperativt. 

 
 

 

 Figur 4. Medelvärden för total urinmängd vid alla mättillfällen postoperativt, värderna är ackumulativa. 

 

 

 

 

Medelvärden för total mängd diures postoperativt timme 1,2, 3 och 4 i varje grupp jämfördes, 

ingen signifikant skillnad kunde ses i urinmängder mellan grupperna över tid, p=0,369 och 

F=1,061 (upprepade mätningar ANCOVA). För att stärka analysen användes p-glukos 

peroperativt som kovariat. 
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För att undersöka samband mellan interventionsgrupp/ kontrollgrupp och urinmängder 

postoperativt gjordes en korrelationsberäkning som presenteras i spridningsdiagrammet figur 

4. Regressionslinjer är utlagda i diagrammen och r värden presenteras i texten. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sambandet p-glukosvärde postoperativt tim 0 och total urinmängd tim 4 postoperativt för 

interventionsgrupp och kontrollgrupp, r ”kvadrat” presenterar determinationskoefficienten.  

 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient var r = 0,333 för interventionsgruppen och r = 0,045 för 

kontrollgruppen. Inget samband kunde ses mellan total urinmängd postoperativt och uppmätta 

p-glukosvärden postoperativt timme 0 i interventionsgrupp eller kontrollgrupp. 
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Postoperativt illamående efter att glukosinfusion tillförts/inte tillförts 

peroperativt. 

 

Två av tjugo patienter i kontrollgruppen och tre av tjugo patienter i interventionsgruppen 

skattade illamående ett eller två på illamåendeskalan postoperativt. Ingen analys av eventuella 

samband mellan tillförd/inte tillförd glukosinfusion peroperativt och illamående frekvens 

gjordes då endast fem av 40 patienter skattade någon form av illamående enligt skalan. 

 

 

Postoperativa p-glukosvärden relaterat till patienternas skattade 

smärtupplevelse. 

 

Två av tjugo patienter i kontrollgruppen och tre av tjugo patienter i interventionsgruppen 

skattade smärtupplevelsen > 3 på VAS skalan under den postoperativa perioden. Ingen analys 

av eventuella samband mellan p-glukosvärde postoperativt och patientens upplevelse av 

smärta gjordes då endast fem av 40 patienter skattade sin smärta VAS > 3. 
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Diskussion 

Resultatet i studien visade att det fanns signifikanta skillnader i uppmätta p-glukosvärden över 

tid beroende på om patienterna tillfördes glukosinfusion peroperativt eller inte. 

Interventionsgruppen som inte fick glukosinfusion peroperativt fortsatte att stiga i p-

glukosvärde postoperativt och den trenden indicerar att detta kan vara ett intressant resultat. 

Kontrollgruppen som fick glukosinfusion peroperativt hade mindre variation i 

medelglukosvärden vid alla mättillfällen under den postoperativa perioden. Studien visade 

inget samband mellan postoperativa urinmängder och om glukosinfusion tillfördes eller inte 

peroperativt. Få patienter i interventionsgrupp (n 2/20) och kontrollgrupp (n 3/20) skattade 

illamående och smärta postoperativt vilket gjorde att inga analyser utfördes.  

Resultatdiskussion 

I den här studien visade det sig att övervägande delen, 72 %, av patienterna hade ett p-

glukosvärde över normalvärdet (3,5–5,5 mmol/l), oberoende av grupptillhörighet vid första 

mättillfället peroperativt timme 0. Eftersom alla patienter inkluderade i studien förbereddes 

enligt ERAS riktlinjer med preoperativ kolhydratdryck och därmed inte kunde anses vara 

fastande vid första mättillfället, kan det vara svårt att förklara att övervägande delen av 

patienterna hade förhöjda p-glukosvärden och inte alla.  

Hyperglykemi är ett känt fenomen bland både diabetiker och icke diabetiker peroperativt, 

detta kan uppkomma till följd av den stress som patienterna utsätts för i samband med en 

operation Redan år 1934 presenterade Weddell et al. i sin artikel detta fenomen som därmed 

har varit känt i flera decennier. (5,7,13,16,49). 

Patienterna i föreliggande studie hade en relativt hög ålder med få undantag. Äldre människor 

har en minskad insulinfrisättning från pankreas och en minskad känslighet för insulin i 

vävnaderna. Det i sin tur gör att cellernas förmåga att ta upp näringsämnen från blodet 

minskar, glukoskoncentrationen ökar (15).  

En annan förklaring till den uppkomna hyperglykemin redan vid första mättillfället än ålder 

och att patienterna druckit kolhydratdryck peroperativt, kan alltså vara den stress som uppstår 

inför en operation. I förekommande studie hade två patienter i interventionsgruppen ett p-

glukosvärde över 10 mmol/l vid första mättillfället vilket skulle kunna förklaras med en inte 

diagnosticerad diabetes (4,6). Detta bifynd stärks av Gustafsson et. al 2009, som menar att 
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kontroll av HbA1c preoperativt på patienter som skall genomgå kolorektalkirurgi kan vara av 

värde för att identifiera patienter med okänd diabetesdiagnos och som det har visat sig ha fler 

postoperativa komplikationer (7). 

Hyperglykemi har visat sig ge negativa effekter vad gäller både morbiditet och mortalitet hos 

diabetiker och icke diabetiker postoperativt (7,13, 16,18,40,50) och det har visat sig ha 

samband med en ökad risk för postoperativa infektioner och längre vårdtid. Varje ökning av 

p-glukosvärdet med 2 mmol/l ökar risken för postoperativa infektioner med 30 % (51).  

Interventionsgruppens medelglukosvärden fortsatte att stiga postoperativt i denna studie 

(timme 0 = 8,2, timme 4 = 8,7 mmol/l), kontrollgruppens medelvärden låg mellan 7,7–7,8 

mmol/l postoperativt. Detta skulle kunna tyda på att patienterna får en stabilare metabol 

kontroll intraoperativt och att den stressinducerade insulinresistensen kan minskas 

postoperativt om glukos tillförs peroralt preoperativt eller intravenöst peroperativt (1,13,17). 

Postoperativ hyperglykemi uppkommer bland patienter utan en diabetes diagnos på grund av 

den metabola stress och insulinresistens som uppstår i samband med en operation, även 

patienter som är förberedda enligt ERAS vårdprogram (7). I den här studien ingick alla 

patienterna (n 40) i ERAS och uppmätta p-glukosvärden postoperativt låg över 

referensvärdets övre gräns (5,5 mmol/l) hos de flesta patienterna vid alla mättillfällen, oavsett 

grupptillhörighet, vilket överensstämmer med resultaten i ovan nämnd studie av Gustafsson et 

al. 

Vad som talar emot glukosinfusion peroperativt är att detta förstärker den stressinducerade 

hyperglykemin på grund av ett samspel mellan glukagon, adrenalin, kortisol och neurogena 

impulser sekundärt till ökad glukoneogenes och insulinresistens, även vid små ingrepp 

(38,39). Hyperglykemi, ökad urinproduktion, vätskebalansrubbningar och då framförallt 

hyponatremi kan uppstå och är en fruktad komplikation postoperativt efter att glukosinfusion 

tillförts under operation och i för stor mängd, för snabbt (52).  

Den peroperativa blödningsmängden skiljde sig åt mellan grupperna, interventionsgruppen 

var den grupp som hade något större blödningsmängd samtidigt som den gruppen också hade 

något längre operationstid vilket kan förklara den något större blödningsmängden, se tabell 2. 

En större blödningsmängd kan annars vara en förklaring till interventionsgruppens högre 

medelvärden av p-glukos vid alla mättillfällen postoperativt och det skulle stämma överens 

med tidigare studier (12). 
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Inget samband kunde ses mellan urinmängder postoperativt och om glukos tillfördes eller inte 

under operationen. De få patienter som hade p-glukosvärden från 10 mmol/l och uppåt under 

operationen hade inte stora urinmängder postoperativt, vilket kan förklaras med att 

vätsketillförseln var restriktiv under operationen och att patienter som är sövda har ett lägre 

blodtryck och därmed har en lägre urinproduktion.  

Stora urinmängder kan uppstå när p-glukosvärdet är mycket högre än normalvärdet eller 

minst 10 mmol/l (11,19,53).  

Illamående skattades av patienterna postoperativt med en skala i tre steg 0-2 vedertagen för 

kliniken, en skala med flera steg skulle kunnat ha varit en fördel med tanke på att graden av 

illamående är mycket individuellt och kan vara svårt för patienterna att bedöma med en 

tregradig skala. Det kan eventuellt behöva göras en utvärdering av skalan, fler steg än tre 

skulle kunna prövas. Endast fem patienter skattade någon grad av illamående och detta skulle 

kunna vara ett uttryck för ospecifik/trubbig skattning.  

I föreliggande studie där alla patienter erhöll preoperativ kolhydratdryck och få skattade 

illamående kan tolkas som ett positivt resultat, utan att några statistiska beräkningar gjordes, i 

enlighet med tidigare studier (29,36).  Patienter som ingick i studien fick vid behov 

antiemetika behandling postoperativt, också detta kan ha påverkat patientens skattning av 

illamåendegraden. Patienternas uttryck för illamående behandlades adekvat postoperativt.  

Alla patienter fick samma typ av läkemedel under anestesin och kan ses som en fördel när 

eventuellt illamående skulle skattas även då vi vet att alla patienter kan reagera individuellt på 

givna läkemedel. Svagheten med frågeställningen samband illamående och glukostillförsel 

eller inte peroperativt är att illamående är ett multifaktoriellt symtom och det är svårt att tolka 

resultatet utifrån en specifik faktor som glukosinfusion eller inte peroperativt. 

God smärtlindring med EDA minskar stressen hos patienterna under och efter en operation 

(23,54,55) och sambandet mellan högt p-glukosvärde och smärta kunde inte ses i dessa 

studier. I motsats till detta skriver Smiley et al. i review artikeln från 2006 att hyperglykemi 

begränsas endast under operationen och inte postoperativt om patienten har en god 

epiduralbedövning vilket är motsägelsefullt utifrån de tre nämnda referenserna ovan. Det skall 

dock observeras att ingen förklaring till fenomenet beskrivs och fler studier krävs (16). 
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I den här studien har ingen hänsyn tagits till om patienterna fick någon annan typ av 

smärtbehandling i komplement till epiduralbedövningen under den postoperativa perioden. 

Detta kan ses som en svaghet i studien. Få patienter (n5/40) skattade smärta mer än tre på 

VAS skalan och det kan tolkas som att de flesta patienterna hade en väl fungerande 

epiduralbedövning.  

I föreliggande studie visade vitalparametrarna blodtryck, puls och EtCo2 värden en timme och 

två timmar efter operationsstart att patienterna hade en välbalanserad narkos vilket kan tolkas 

som att patienten inte utsattes för stress och smärta under operationen. Inga höga p-

glukosvärden kunde härledas till uppmätta vitalparametrar i studien. 

Det fanns en signifikant skillnad i medelålder mellan interventions- och kontrollgrupp, 63 

respektive 70 år. Skillnaden i medelålder mellan grupperna har troligtvis inte någon betydelse 

för resultatet i studien. Med hänsyn till att en patient i interventionsgruppen var betydligt 

yngre än övriga patienter i gruppen kan detta ha påverkat skillnaden vid beräkningen av 

medelålder mellan grupperna. Fördelningen män och kvinnor i grupperna var inte utmärkande 

men det fanns en skillnad i kontrollgruppen där det var något fler kvinnor än män. Patienterna 

i båda grupperna var relativt lika med avseende på tidigare sjukdomar och ASA klassificering. 

Tre patienter tillhörde ASA klass tre och en patient tillhörde ASA klass fyra vilket betyder att 

dessa patienter hade ett allvarligt eller livshotande sjukdomstillstånd i samband med 

operationstillfället, inga patienter hade en diagnosticerad diabetes och ASA klassificeringen i 

sig hade troligtvis ingen betydelse för resultatet men det kan vara svårt att utesluta. 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en interventionsstudie för att på bästa sätt följa studiens syfte och 

svara på dess frågeställningar. Två vätskeregimer användes peroperativt hos kontrollgrupp 

och interventionsgrupp för att uppmätta p-glukosvärden skulle kunna jämföras. Ett 

randomiseringsförfarande genomfördes för att minimera selektionsfel. En kvantitativ ansats 

användes då variabler i form av mätvärden skulle beräknas och statistiskt analyseras (56), 

författaren anser det vara det mest logiska för att söka svar mot det syfte studien hade. 

När en kvantitativ ansats används bör forskaren/författaren vara objektiv och stå utanför och 

därmed ha distans till försökspersonerna (56). I föreliggande studie genomförde författaren 

själv de flesta mätningarna av p-glukosvärdet peroperativt. Detta bedöms inte ha påverkat de 
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faktiska mätresultaten utan kan ses som en fördel då variationer i det praktiska genomförandet 

minimerades för ett säkrare mätvärde. Metoden för studien hade utgångspunkt i det 

anestesiologiska kliniska arbetet som utövas på det sjukhus i Mellansverige där studien 

genomfördes. Detta ansågs viktigt för studiens relevans och studien utformades efter de 

rutiner och riktlinjer som finns för patienter som skall genomgå kolorektal kirurgi. Fördelarna 

med detta samt att författaren valde att själv närvara vid nästan alla operationer och själv 

ansvara för information och mätningar var att alla patienter som deltog i studien fick ett så 

lika omhändertagande som möjligt. En nackdel med det kan vara att omhändertagandet blir 

”trubbigt” och inte utifrån verkligheten då alla anestesisjuksköterskor arbetar efter de rutiner 

och riktlinjer som finns men med en viss individuell ”variation”. Studien genomfördes på ett 

sjukhus. Fler sjukhus och operationsavdelningar hade kunnat ge fler deltagare i studien men i 

praktiken hade det varit svårt att få en homogen studie då ”alla” sjukhus oftast har sina egna 

riktlinjer för omhändertagandet av sina patienter. I praktiken kan det vara svårt att införa och 

arbeta efter samma riktlinjer på flera sjukhus och det hade varit praktiskt mycket svårt för 

författaren att ha ett övergripande ansvar för datainsamlingen. Många sjukhus följer ERAS 

vårdprogram men nationella riktlinjer för vätskeregimer finns inte. 

Validiteten i studien kan anses vara hög då p-glukos, illamående, urinmängd och smärta 

mättes efter studiens syfte och frågeställningar. Studiens reliabilitet kan också anses vara 

relativt hög då p-glukos mättes med samma typ av mätutrusning både på 

operationsavdelningen och på den postoperativa avdelningen, alla prover togs kapillärt. 

Många patienter kan vara kall i perifera vävnader och ett visst mått av felvärden kan 

förekomma. Under operationen värmdes patienterna aktivt för att eftersträva en normal 

kroppstemperatur, 37oC. Smärta och illamående skattades av patienterna med vedertagna 

instrument (VAS skalan och en tre gradig skala) för den postoperativa avdelningen. 

Urinmätning med timurin via KAD är en mätmetod som kan anses vara beprövad och 

vedertagen och har används inom intensiv och operationssjukvården i många år. En fingradig 

skala på uppsamlingskärlet används för avläsning av urinmängderna som ger relativt exakta 

mängder. Författaren anser att studien har hög reproducerbarhet. 

Urvalsgruppen ”patienter som skall genomgå kolorektalkirurgi” kan ses som en enhetlig 

patientgrupp med avseende på att rutinerna för omhändertagandet av patientgruppen är väl 

genomarbetad pre-, per- och postoperativt vid det aktuella sjukhuset. Inklutionskriteriet icke 

diabetiker anser författaren vara mera intressant då få studier är gjorda med samma syfte som 



31 

 

föreliggande studie. Omhändertagandet av diabetiker under den peroperativa perioden har 

anestesikliniken vid det berörda sjukhuset goda rutiner för. Eventuell hyperglykemi 

peroperativt hos patientgruppen icke diabetiker och hur det skall bemötas finns i dagsläget 

inga rutiner för, trots att tidigare studier visar att uppkomsten av hyperglykemi hos icke 

diabetiker per- och postoperativt existerar (3,4,5,6,7 33). 

Många typer av kirurgiska ingrepp lyder under begreppet kolorektal kirurgi, därför var det av 

vikt att se eventuella skillnader mellan grupperna vad gällde typ av ingrepp. Det var fler 

patienter i interventionsgruppen som genomgick en rektumresektion jämfört med 

kontrollgruppen. Olika ingrepp tar olika lång tid att genomföra men det fanns inga 

signifikanta skillnader i operationstid och mängd given vätska peroperativt mellan 

interventions- och kontrollgrupp och detta styrker studiens resultat. Styrkan i studiens resultat 

skulle ökat ytterligare om fler patienter inkluderats. 

Studieprotokollets utformning kan ifrågasättas då författaren själv gjorde detta enbart utifrån 

att ha tagit del av tidigare forskning inom området (16,57, 58, 59,60). Studieprotokollet skulle 

ha kunnat formuleras annorlunda om endokrinolog, anestesiolog och sjuksköterska från 

vårdavdelning varit med i utformningen (61,62). Fler variabler än p-glukos hade kunnat vara 

av intresse t.ex. insulinresistens och kortisol, andra och/eller fler mättillfällen har kunnat ge 

ett annat resultat. Studien hade kunnat förlängas i tid postoperativt för att utvärdera 

komplikationer. Dock hade det krävt ett mycket stort antal patienter för att få fram ett 

signifikant resultat. 

Dataanalyserna gjordes i SPSS som är ett vedertaget program för ändamålet. P-glukos är en 

kvantitativ variabel och därmed användes parametriska analyser. En grundförutsättning för 

paramertiska test är att variablerna är normalfördelade och det stämmer överens i föreliggande 

studie.  

En potentiell nackdel för studiens genomförande och resultat skulle kunna varit att 

datainsamlingen skedde under en lång tidsperiod, dock har inga rutiner i omhändetgatandet av 

patientgruppen ändrats under de år studien har genomförts och inget i resultatet kan kopplas 

till den långa datainsamlingsperioden. 
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Förslag till fortsatta studier 

Uppföljande studier med fler deltagare skulle behövas för att få ett generaliserbart resultat. I 

tillägg till använt studieprotokoll skulle fortsatta kontroller av p-glukosvärdet till dag två 

postoperativt vara av intresse för att se eventuellt fortsatt höga p-glukosvärden av den 

uppkomna insulinresistensen. Att även inkludera eventuella postoperativa komplikationer och 

jämföra detta med uppmätta glukosvärden kan också vara av intresse. Då det visat sig att 

uppkommen hyperglykemi kan påverka infektionsrisk, sårläkning och vårdtid (7,46). 

Ett bifynd i föreliggande studie var att två patienter hade ett p-glukosvärde över 10 mmol/l 

redan vid första mättillfället. I kommande studier kan det vara av intresse att ta med en 

variabel som HbA1c för att se frekvensen av höga p-glukosvärden och därmed se antalet 

patienter utan en känd diabetesdiagnos inför en kommande operation. Syftet med att inkludera 

en sådan variabel i kommande studier är också att införa riktlinjer för sådan provtagning och 

hur omhändertagandet av patienter med höga p-glukosvärden skall se ut. 
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Konklusion 

Resultatet i studien visade att det fanns signifikanta skillnader i uppmätta p-glukosvärden över 

tid beroende på om patienterna tillfördes glukosinfusion peroperativt eller inte.  

I den här studien visade resultatet att patienterna som fick glukosinfusion peroperativt hade 

något högre glukosvärden under operationen men att de hade stabilare värden postoperativt. 

Detta kan indikera att en jämnare glukostillförsel under hela den intraoperativa perioden ger 

en bättre metabol kontroll. Interventionsgruppen som inte fick glukosinfusion peroperativt 

fortsatte att stiga i p-glukosvärde postoperativt och den trenden indicerar att detta är ett 

intressant resultat. 

Denna studie kan bidra med kunskap om hur framtida peroperativ vätsketerapi ska 

utformas, framför allt om glukosinfusion skall ingå i rutinen. För att kunna ta ställning till 

förhöjda p-glukosvärden och därmed eventuellt behandla dem kan upprättande av rutiner 

kring mätning av p-glukosvärden per- och postoperativt vara av värde för patienter utan en 

känd diabetes diagnos. 
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Susanne Ledin- Eriksson för Ditt kunnande och fantastiska tålamod, år efter år. 
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Sjuksköterskor och undersköterskor på postoperativa avdelningen för Er ovärderliga hjälp 
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