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Introduktion: Klåda innebär ett lidande för patient och är ett vanligt symptom vid olika 
sjukdomstillstånd. Lindring av patientens symptom genom omvårdnadsåtgärder medför en 
minskad risk för komplikationer och en bättre livskvalitet för patienten.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans topikala omvårdnadsinterventioner och egen-
vårdsåtgärder till patient i syfte att lindra klåda. 
Metod: Litteraturstudie där litteratursökningarna gjordes i CINAHL och PubMed. Valda 
sökord var pruritus, itch, topical, intervention och nurse.  
Analys: Materialet analyserades efter likheter respektive skillnader i de 11 valda veten-
skapliga artiklarna och teman bildades.  
Resultat: Resultatet visade att topikala mjukgörande omvårdnadsinterventioner och egen-
vårdsåtgärder kan ge lindring mot klåda vid olika sjukdomstillstånd. Det påvisades också att 
antiinflammatoriska omvårdnadsinterventioner i kombination med mjukgörande intervention 
kan ha god effekt. Olika omvårdnadsinterventioner med kylande komponenter visade sig ha 
effekt. Mjukgörande omvårdnadsinterventioner mot klåda bör vara ett alternativ som 
kostnadseffektiv intervention hos patienter med klåda.  
Slutsats: Det påvisades ett flertal topikala omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan kan 
utnyttja samt olika egenvårdsrekommendationer för att lindra klåda. 
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Introduktion	

Klåda	och	topikala	omvårdnadsinterventioner	

I denna litteraturstudie definieras begreppet klåda som: den subjektiva upplevelse som förmår 
patienten att riva sin hud och som orsakas av en retning av nervtrådar i ett hudavsnitt eller 
slemhinna där perceptionen äger rum i centrala nervsystemet (Hægerstam 2011). Kronisk 
klåda definieras som ett klådtillstånd som sträcker sig över längre tid än sex veckor 
(Grundmann & Ständer 2011). Långdragna klådtillstånd delas in i två grupper: (1) tillstånd 
där orsaken är känd till exempel njursjukdom och (2) där orsaken inte är känd så kallad 
idiopatisk klåda. Dessutom förekommer patienter som har diagnosticerade sjukdomar som 
kan orsaka klåda, men där upplevelsen av klåda är värre i förhållande till sjukdom 
(Hægerstam 2011). I sjuksköterskans ansvarsområden ingår bland annat att informera eller 
utbilda om olika egenvårdsåtgärder (Orem 2001).  

Topikal administrering definieras, fritt översatt, enligt MeSH Description Data: Administre–
ring av läkemedelsberedningar på kroppen, särskilt på huden eller slemhinnor. Behandlings–
metoden används för att undvika systemiska biverkningar när höga doser krävs vid ett lokalt 
område eller som en alternativ systemisk administreringsväg för att t.ex. undvika 
leverpåverkan (National Library of Medicine 2017). Lindskog (2008 s. 621) beskriver 
topicum (-a) som ”lokalt använt läkemedel, läkemedel avsett för lokalbehandling” samt 
topical som ”lokalt begränsad; som avser läget, sätet eller platsen … topikal används även 
parallellt t.ex. topikal behandling.” 

Klåda kan orsakas av en mängd olika sjukdomstillstånd, såväl fysiska som psykiska 
(Hægerstam 2011). Trots detta behandlas frågan ofta förhållandevis ytligt om sjuksköterskans 
möjligheter att lindra denna (Gånemo & Lindholm 2009). Inom den forskning som bedrivs på 
området undersökts mekanismer som utlöser klåda, men också olika behandlingsformer. 
McCoy et al. (2012) studerade hur en viss typ av nervcell reagerar avseende smärta och klåda. 
Vidare undersökte de hur cellerna reagerar på värme och kyla genom användning av mentol. 
En substans som traditionellt används som kylande och smärtstillande ingrediens i exempelvis 
geler, salvor och krämer saluförda av apotekskedjor. Nutida forskning studerar bland annat 
olika kortisonpreparats effekt på klåda (Theodosiou et al. 2016), men även olika växtarter och 
deras effekt mot klåda hos patienter (Lee et al. 2017). 

Klåda åstadkommer svårt lidande för patienter – oavsett orsak och bakgrund. Klåda är en 
viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller patienters välmående och känsla av välbe–
finnande, då den kan ha stark påverkan på såväl sömn som psykiskt välmående (Hægerstam 
2011).  

 

Orems	omvårdnadsteori	

Dorothea Orem påbörjade att utveckla teorin om egenvård i slutet av 1950-talet. Den har 
utvecklats och reviderats genom årtionden. Det officiella namnet på teorin är the Self-Care 
Deficit Nursing Theory, vilket egentligen betyder teorin om underskott på egenvård (Orem 
2001) – här kallad teorin om egenvårdsbalans. Teorin består av tre delar som påverkar 
varandra inbördes: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnads-
system (Figur 1; Orem 2001). 
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Figur	1.	Delteorierna	i	Orems	(2001)	omvårdnadsteori	om	egenvårdsbalans. 

Teorin om egenvård. Orem (2001) menar att egenvård är en reglerande funktion som är 
avsiktlig och behöver läras in till skillnad från andra typer av regleringar. Egenvård är daglig 
omsorg om den egna personen för att uppnå välbefinnande och är beroende av fysiska, 
psykologiska, sociala och mellanmänskliga interaktioner. Dessa är inbördes beroende av 
varandra (Orem 2001). För att utföra egenvård krävs kunskap och insikt avseende dess 
betydelse, vilket innebär att barn och ungdomar inte kan förväntas klara av egenvård innan de 
uppnått tillräcklig mognad (Orem 2001). Egenvårdsbehov finns enligt Orem (2001) på tre 
plan: universella egenvårdsbehov, egenvårdsbehov i olika faser av individers utveckling och 
egenvårdsbehov vid hälsoproblem. Universella behov kan tillskrivas basbehov: mat, vatten, 
luft, elimination, vila, social kontakt och att uppnå balans – något alla människor behöver 
oavsett var vi kommer från. Egenvård i olika faser av utveckling är enligt Orem (2001) 
förknippad med uppväxt, utvecklingsprocesser och förhållanden som påverkar dessa genom 
livscykelns perioder, likaså händelser som påverkar dessa negativt. 

Teorin om egenvårdsbrist. Teorin beskriver och utvecklar anledningar till varför en patient 
har behov av omvårdnad i någon form. Detta påverkas av ålder, uppväxt, utbildning, 
kultur/religion, livserfarenhet och hälsotillstånd. Även personlig mognad och psykiskt 
välbefinnande påverkar detta. Egenvårdsbrist innebär att egenvårdsbehovet inte kan till-
godoses. Anledningen till detta beror på exempelvis kognitiv brist eller kunskapsbrist (Orem 
2001). Orem (2001) har identifierat tio komponenter som påverkar hur en person klarar att 
bemöta egenvårdsbrist: uppmärksamhetsgrad, framåtanda, kroppskontroll, motivation, 
förmåga att resonera, ta in ny kunskap, ta emot och genomföra instruktioner, ta beslut, 
prioritera och se samband samt vara envis. När någon av dessa komponenter saknas med 
egenvårdsbrist som resultat är det sjuksköterskans uppgift att planera, genomföra, utvärdera 
olika aktuella omvårdnadsinterventioner och att ge patienten information och undervisning. 
Teorin är en allmän teori om vad omvårdnad är och borde vara och är utformad i reella 
omvårdnadssituationer. Det är en teori som kräver att sjuksköterskan klarar att utvärdera en 
persons förmåga till egenvård, bedöma eventuell egenvårdsbrist och lämpliga åtgärder, men 
också en sjuksköterska som klarar att utvärdera insatta åtgärder och bedöma eventuella 
kognitiva svårigheter att ta emot information och själv genomföra omvårdnadsinterventioner. 
Dessutom krävs det en känsla för patientens integritet för att inte stöta sig med denne och för 
att klara av att motivera patienten till förändring (Orem 2001). 

Teori	om	egenvård	

Teori	om	egenvårdsbrist	

Teori	omvårdnadssystem	
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Teorin om omvårdnadssystem. Orem (2001) menar att för att förstå teorin om omvårdnads-
system så måste vi acceptera att omvårdnad är hjälp auktoriserad via samhället och att 
omvårdnad är en komplex, medveten handling som genomförs av sjuksköterskor för att hjälpa 
andra (Orem 2001). Processen består av tre delar – identifiera, planera och utvärdera. 
Identifiera innebär att sjuksköterskan klargör patientens omvårdnadsbehov. Genom att samla 
in information påvisas egenvårdsbehov, förmåga till egenvård och genomförande av 
egenvård. Därefter planeras omvårdnad, åtgärd väljs och omvårdnadsplan formuleras. 
Sjuksköterskans roll är att kompensera för patientens egenvårdsbrister genom de åtgärder som 
tidigare utarbetats till exempel handleda och förmedla kunskap till patienten. Slutligen följer 
sjuksköterskan upp genomförda åtgärder och utvärderar omvårdnadsplan och åtgärder (Orem 
2001). 

Sjuksköterskans	omvårdande	uppgifter	

Svensk sjuksköterskeförening (2014) har samlat sjuksköterskans olika kompetensområden där 
övergripande områden är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling, utbildning 
samt ledarskap. Över samtliga dessa kategorier vilar ett tema av etiskt förhållningssätt 
gentemot patienten oavsett område. Förhållningssättet baseras på ICN:s etiska kod (2014) för 
sjuksköterskor, som innefattar riktlinjer för sjuksköterskans ansvarsområden ur ett etiskt 
perspektiv. I sjuksköterskans ansvar ingår även lindring som påvisats fungera via evidens och 
beprövad erfarenhet (Berg 2011). Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar att sjuk-
sköterskans kompetensområde innefattar omvårdnad i form av undersökning, behandling, 
information, undervisning och bemötande i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Till 
detta kommer även kvalitetsarbete och vårdmiljö. Information och undervisning innebär att 
undervisa och informera patienter och närstående gällande vård och behandling och att 
förvissa sig om att de uppfattat informationen på rätt sätt (Svensk sjuksköterskeförening 
2014). Det är av vikt att uppmärksamma de som inte uttrycker ett informationsbehov 
respektive de som har ett speciellt uttalat informationsbehov (Socialstyrelsen 2005). 

Inom fältet smärtans psykologi beskriver Fordyce (1978 s. 51) lidande som ”en negativ 
affektiv reaktion genererad i högre nervcentra (CNS) orsakad av upplevd smärta eller andra 
situationer som förlust av kär anhörig, stress, ångest och liknande”. I detta sammanhang går 
det att byta ut definitionen smärta mot klåda då båda dessa tillstånd är lidanden som kan 
påverka exempelvis livskvalitet och sömn (Hægerstam 2011). Topikala omvårdnads-
interventioner mot klåda har använts under en lång tidsperiod och har genom både beprövad 
erfarenhet och evidens påvisats ge lindring (Hægerstam 2011). Det ger också tillfälle för 
sjuksköterskan att samtala med patienten samtidigt som sjuk–sköterskan ger omvårdnad och 
inge hopp, något som visat sig ha stor betydelse för patienten och patientens känsla av 
välbefinnande (Willman 2009). Olika topikala omvårdnadsinterventioner har enligt Hæger-
stam (2011) stor betydelse för lindring av klåda. Utebliven klådlindring ger bland annat ökad 
risk för hudinfektion, annan infektion, minskad livskvalitet och suicidalitet (Hægerstam 
2011). Vilka åtgärder finns det som sjuksköterskan kan: (1) använda som omvårdnads-
interventioner och (2) ge information om som egenvårdsåtgärder?  

Syfte	

Syftet var att beskriva sjuksköterskans topikala omvårdnadsinterventioner och egenvårds-
åtgärder till patient i syfte att lindra klåda.		
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Metod	

Vald metod för att genomföra studien var en litteraturstudie enligt Polit & Beck (2012) som 
utförs i nio steg (Figur 2). Sökord valdes för att svara mot litteraturstudiens syfte. 

 

Figur	2.	Flödesschema	för	litteraturstudie	enligt	Polit	&	Beck	(2012).	

 

Litteratursökning	

I sökningen inkluderades studier som var publicerade på engelska de senaste fem åren 
(oktober 2011 till november 2016) och var riktade mot behandling för människa – kön, alla 
åldrar och etnicitet. Studier som exkluderades var olika systemiska behandlingar eller olika 
medicinska behandlingar exempelvis med kortison, likaså studier som innefattar interven-
tioner som inte godkänts av Socialstyrelsen för behandling av klåda. 

Valda databaser var Cinahl som enligt Polit & Beck (2012) täcker relevant litteratur inom 
omvårdnad samt PubMed som enligt Forsberg & Wengström (2013) är en bred databas för 
bland annat omvårdnadsforskning och medicinsk forskning. Sökning i databaser genomfördes 
därefter och valda sökord i kombinationer var pruritus, itch, topical, intervention och nurse 
som identifierades svara mot studiens syfte. Sökning gjordes på title/abstract i PubMed samt 
på abstract i Cinahl. Boolesk söklogik användes för att ytterligare förfina sökning genom 
användning av AND, OR och NOT. 

Sökord som användes var både Thesaurustermer (Major Headings i Cinahl och MEdical 
Subject Headings i PubMed) och frisökning (Forsberg & Wengström 2013). I Cinahl 
användes pruritus som Major Headings ämnesord och samma ämnesord kom upp som MeSH-
termer i PubMed. Frisökning gjordes på orden itch, topical, intervention och nurse. Dessa 
söktes enskilt innan sökorden kombinerades (Tabell 1 & 2). 

 

	 	

Granska	material	för	
relevans	mot	syfte.	

Exkludera	olämpligt	
material.	

Läs	igenom	materialet	samt	
identifiera	nya	referenser	
och	uppslag.	

Formulera	frågeställning	och	
syfte.	

Utforma	sökstrategi	–	välj	
databaser,	identifiera	
nyckelord,	etc.	

Söka	och	identifiera	
potentiellt	användbart	
material.	

Sammanställ	information	från	
valt	material.	

Analysera,	integrera	och	
utvärdera	information	–	sök	
efter	teman.	

Förbered	kritisk	samman–
fattning	av	materialet.	
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Tabell	 1.	 Sökningar	 i	 PubMed.	 Värden	 inom	 parentes	 i	 Urval	 1	 anger	 intern	 respektive	 extern	
dubblett.	 Urval	 har	 skett	 i	 olika	 sökordkombinationer	 i	 title/abstract.	 S1-5	 anges	 som	 information	
över	antal	generella	träffar.	

Datum	för	urval	2016-09-27	och	2017-04-04.	

Sökord	 Antal	träffar	 Urval	1	 Urval	2	 Urval	3	
S1	Pruritus	MeSH	 2	511	 –	 –	 –	
S2	Itch	 2	842	 –	 –	 –	
S3Topical	 10	751	 –	 –	 –	
S4	Intervention	 120	286	 –	 –	 –	
S5	Nurse	 17	078	 –	 –	 –	
	 	 	 	 	
S1	OR	S2	(title/abstract)	 2	227	 –	 –	 –	
S1	OR	S2	AND	S3	(title/abstract)	 251	 –	 –	 –	
S1	OR	S2	AND	S3	(title/abstract)	
NOT	pain/review	

132	 13	 12	 6	

S1	OR	S2	AND	S3	AND	S4	
(title/abstract)	

6	 3	(2/2)	 2	 2	

S1	OR	S2	AND	S3	AND	S4	AND	S5	
(title/abstract)	

4	 2	 0	 0	

	 	 	 	 	
Totalsumma	 296	203	 18	 14	 8	
	

	

Tabell	2.	Sökningar	i	CINAHL.	Värden	inom	parentes	i	Urval	1	anger	intern	respektive	extern	dubblett.	
Urval	 har	 skett	 i	 olika	 sökordkombinationer	 i	 title/abstract.	 S1-5	anges	 som	 information	över	antal	
generella	träffar.	

Datum	för	urval	2016-09-27	och	2017-04-04.	

Sökord	 Antal	träffar	 Urval	1	 Urval	2	 Urval	3	
S1	Pruritus	Major	Heading	 144	 –	 –	 –	
S2	Itch	 153	 –	 –	 –	
S3	Topical	 785	 –	 –	 –	
S4	Intervention	 39	721	 –	 –	 –	
S5	Nurse	 19	259	 –	 –	 –	
	 	 	 	 	
S1	OR	S2	(abstract)	 136	 –	 –	 –	
S1	OR	S2	AND	S3	(abstract)	 108	 –	 –	 –	
S1	OR	S2	AND	S3	(abstract)	NOT	
pain/reveiw	

106	 9	 2	 2	

S1	OR	S2	AND	S3	AND	S4	(abstract)	 110	 6	(1/1)	 1	 1	
S1	OR	S2	AND	S3	AND	S4	AND	S5	
(abstract)	

110	 4	 0	 0	

	 	 	 	 	
Totalsumma	 107	628	 19	 3	 3	
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Urval	

I ”Urval 1” (Tabell 1 & 2) granskades artiklarnas titel och abstract. Totalt granskades 37 
artiklar varav fem var dubbletter som exkluderades, vilket gav 32 resterande artiklar. För 
”Urval 2” lästes artiklarna i sin helhet och granskades mot syfte. Bortvalda artiklar i ”Urval 2” 
uppfyllde varken syfte eller uppsatta inklusionkriterier för studien. Artiklar vars resultat 
baserades på topikala medicinska interventioner exkluderades (Polit & Beck 2012). Slutligt 
urval gjordes i ”Urval 3” där artiklarnas kvalitet granskades (se Bilaga 2-3). Sex artiklar 
bedömdes inte hålla tillräckligt hög kvalitet då de inte innehöll tillräckligt specificerat 
urvalskriterier för respondenter eller otydlig dataanalys (Polit & Beck 2012). Övriga artiklar 
höll måttlig eller hög kvalitet. Antalet utvalda artiklar var 10 kvantitativa och en kvalitativ. 

 

Databearbetning	

Databearbetningen av artiklarna genomfördes för att identifiera likheter och skillnader i 
bildande av nya kategorier. Syftet var att beskriva och sammanställa artiklarnas innehåll. Från 
dessa mönster kunde olika studiers resultat kopplas ihop inbördes och delas upp i kategorier 
baserat på topikal effekt på hud eller substansuppbyggnad (Polit & Beck 2012). Samtliga 
artiklar (n = 11) lästes igenom flera gånger och resultatet analyserades utifrån substans och 
topikal effekt. Under litteraturstudiens gång har resultatet fortlöpande granskats kritiskt och 
innehåll som bedömdes betydande markerades. Vid genomläsning framstod tre kategorier 
som samtliga kan utgöra egenvårdsinterventioner:  

• Topikala klådstillande omvårdnadsinterventioner/egenvård med antiinflammatorisk 
effekt 

• Topikala mjukgörande och klådstillande omvårdnadsinterventioner/egenvård  
• Övriga topikala klådstillande omvårdnadsinterventioner/egenvård 

 

Forskningsetiska	överväganden	

Enligt Forsberg & Wengström (2013) är det ett krav att använda studier i litteraturöversikter 
som är etiskt granskade eller har genomgått etisk prövning på annat sätt. För etiska 
kommittéer som tar ställning till enskilda forskningsprojekt är tanken att objektivt ta ställning 
till moralen i den forskning som ska bedrivas (Forsberg & Wengström 2013). 

Samtliga studier som fyllt inklusions- och exklusionskriterierna presenteras i resultatet. Ingen 
studie har uteslutits på grund av de inte stöder personliga preferenser eller värderingar 
(Forsberg & Wengström 2013). Det är viktigt att de resultat som redovisas i litteraturstudien 
är korrekta och fakta får varken fabriceras eller förvanskas (Medicinska Forskningsrådet 
2003). Etiska tankegångar har förts gällande detta i förhållande till de studier som presenteras. 
För att minska risken för missförstånd användes ordbok då artiklarna var skrivna på engelska. 
Litteraturstudien har gjorts med en strävan att förstå det artikelförfattarna velat få fram och att 
förmedla detta utan förvanskning.  
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Resultat	

Resultatet visade att det finns olika topikala omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan 
kan utnyttja för att lindra klåda och som kan användas som egenvårdsåtgärder. Resultatet 
presenteras nedan (Figur 3). 

 

	
	

	

	

	

	

Figur	3.	Sammanfattande	beskrivning	av	omvårdnadsinterventioner	och	egenvårdsåtgärder.		

Topikala	klådstillande	omvårdnadsinterventioner	med	inflammationsdämpande	effekt	
Havre	(Avena	sativa)	
Reynertson et al. (2015) påvisade i sin studie att lotion med havremjöl hade mätbara klåd-
stillande egenskaper. Studien pågick under fjorton dagar. Redan dag ett visades effekt där 
25 % av respondenterna hade ingen eller lindrig klåda innan behandlingsstart och 75 % hade 
måttlig till intensiv klåda. Dag sju hade respondenter med lindrig eller ingen klåda ökat till 
80 % och på den fjortonde dagen hade motsvarande antal respondenter ökat till 90 %. 
Mätningen påvisade fungerande interventioner hos respondenter med klåda som relateras till 
torr irriterad hud. Bad med tillsats av havremjöl har visat sig ha effekt hos ett fåtal 
respondenter i studien av Danial et al. (2014). Upptäckten av detta var en positiv bieffekt, då 
havre inte var fokus i studien. Havrens lindringsgrad anges dock ej i studien, men gav en 
snabb lindring i de fall denna uppmättes (Danial et al. 2014). 

Natriumkromoglikat	
Natriumkromoglikatets effekt på klåda hos respondenter med atopisk dermatit studerades av 
Edwards et al. (2015). Effekten jämfördes med placebo. Studien visade via mätningar (diary 
cards, skala 0-3) över en period på 64 veckor att natriumkromoglikat har klådstillande 
egenskaper i högre grad än placebo, dock inte statistiskt säkerställd. Det fanns dessutom en 
skillnad avseende ålder och behandling där effekten av natriumkromoglikatets klådstillande 
egenskaper visade sig i högre utsträckning hos äldre respondenter (Edwards et al. 2015).  

Feily et al. (2012) studerade också natriumkromoglikatets effekt mot klåda, dock riktad mot 
respondenter med kronisk njursjukdom. Använt mätinstrument i studien var Visual Analogue 

Topikala	klådstillande	
omvårdnadsinterventioner	

med	inflammationsdämpande	
effekt	

• 	Sjuksköterskans	
omvårdnadsinterventioner	

Topikala	mjukgörande	och	
klådstillande	omvårdnads-

interventioner	

• 	Sjuksköterskans	
omvårdnadsinterventioner	

Övriga	topikala	klådstillande	
omvårdnadsinterventioner	

• 	Sjuksköterskans	
omvårdnadsinterventioner	

	>>>	Rekommenderad	egenvård	<<<	

Lotioner,	oljor	och	krämer	med	olika	verksamma	substanser.	
Ospecificerade	mjukgörande	krämer	och	lotioner.	

Honung	och	zinkoxid.	
Förband	med	olika	verksamma	substanser.	

Badprodukter.	
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Scale (VAS). Studien pågick under fyra veckor och visade att natriumkromoglikat inte hade 
större effekt än placebo de två första veckorna. De två sista veckorna av studien påvisades en 
mätbar skillnad avseende klåda till natriumkromoglikatets fördel. Båda studierna visade att 
natriumkromoglikat lindrade klåda – tidsfaktorn var viktig och att effekt uppnås först efter 
längre tid (Edwards et al. 2015). 

 

Topikala	mjukgörande	och	klådstillande	omvårdnadsinterventioner		
Babyolja	
Karadag et al. (2014) har studerat babyoljans effekter på klåda hos respondenter som 
behandlas med hemodialys. Studien innefattade mätning avseende kyld babyoljas (+15°C) 
effekt mot klåda. Använda mätinstrument var Itch Severity Scale (ISS), ett standard-
instrument för att mäta klåda samt Visual Analogue Scale (VAS) som används vid mätning av 
bl.a. smärta. Kontrollgruppen innehöll flera respondenter vars klåda översteg ett år i var-
aktighet till skillnad från interventionsgruppen där fler respondenter hade haft klåda 2-6 
månader samt 7-12 månader. Studien visade mätbara skillnader avseende ISS och VAS att 
babyolja har klådstillande effekt jämfört med kontrollgruppen. Det påvisades också att 
kontrollgruppens klåda hade ökat enligt ISS i posttest jämfört med pretest. Respondenter i 
kontrollgruppen erhöll enbart utvärdering via mätinstrumenten utan någon behandling. 
Interventionsgruppen erhöll behandling tre dagar per vecka – totalt 30 dagars omvårdnad. 
Även Tzu-Chen et al. (2011) har studerat babyoljans effekter på respondenter som har klåda 
relaterad till njursjukdom och hemodialys. Här studerades effekten av kyld babyolja och 
rumsvarm babyolja i förhållande till en kontrollgrupp och hur effektiv babyolja visade sig 
vara mot klåda. Kontrollgruppen erbjöds enbart rutinåtgärder jämfört med experimentgrupp 1 
som använde kyld olja och experimentgrupp 2 som använde rumsvarm olja. I studien 
påvisades en större lindring av klåda hos experimentgrupp 1 jämfört med experimentgrupp 2, 
men skillnaden kunde inte säkerställas statistiskt. Graden av klåda hos grupp 1 var högre vid 
pretest än hos grupp 2 samt kontrollgrupp. Kontrollgruppen som fick standardvård hade ingen 
märkbar lindring av klåda vid studiens avslutande efter 21 dagar. Babyolja visade sig lindra 
klåda snabbt enligt båda studierna – oavsett om den var kyld eller rumsvarm. Danial et al. 
(2014) påvisade i sin studie att olja lindrar klåda och att det finns ett samband mellan frekvens 
av användande och effekt. I samtliga studier visas effekt i varierande grad på olika 
sjukdomstillstånd avseende lindring av klåda. 

Lotioner	och	krämer	
Castello & Milani (2011) valde att studera effekten av lotion med urea och vitamin B5 mot 
klåda hos respondenter med kronisk njursjukdom. Som mätinstrument användes itching score 
(IS) med en skala i fyra mätsteg, där 0 står för minst klåda och 4 för högst. Pretest visade att 
gruppens IS initialt var 1,0. Efter fyra behandlingsveckor hade IS-värdet märkbart förbättrats 
till 0,06. Den relativa minskningen av klåda hos respondenterna var 94 % under en period på 
fyra veckor. Effekten av Urea på klåda samt petrolatums effekt på klåda i förhållande till 
PUVA-relaterad klåda hos respondenter med vitiligo, psoriasis eller Alopecia Areata 
studerades av Turan et al. (2013). Mätinstrument som användes för att mäta klåda var Visual 
Analogue Scale (VAS) och Likert Scale. Likert Scales femgradiga skala användes för att 
utvärdera klåda senaste dygnet där 1 står för ingen klåda och där 5 står för svår klåda relaterad 
till sömnstörningar. Mätningar gjordes två veckor före behandling respektive två veckor efter 
behandling där respondenterna fick lotion de två första veckorna samtidigt med PUVA-
behandling. Resultatet visade att både lotion med urea och lotion med petrolatum var lika 
effektiva enligt mätning med VAS, där symptomlindring av klåda visade sig vara likvärdig. 
Mätningen i Likert Scale visade en mätbar skillnad mellan grupp 1 och grupp 2, där grupp 1 
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visade lindring av klåda medan detta inte uppfylldes i grupp 2. Lotioner och krämer med 
ospecificerat innehåll hade också effekt vid lindring av klåda hos respondenter med 
Epidermolysis Bullosa (Danial et al. 2014). I denna studie påvisades också ett samband 
mellan frekvenser av användning samt effekt. Mer frekvent användande gav mer lindring. 
Studien påvisade även att petrolatumförband har god effekt mot klåda vid frekvent använd-
ning.  

Nedelec et al. (2012) visade att mjukgörande kräm med dimethicone hade effekt mot klåda 
hos respondenter med klåda relaterad till brännskadad hud. I studien användes JW-skalan (Jun 
Wu scale; 100-gradig skala) en gång i veckan under en period av fyra veckor. I studien 
innefattades 12 respondenter som erhöll intervention med aktiv substans var åttonde timme 
och 11 som erhöll en likvärdig kräm med samma tidsintervall men i avsaknad av aktiv 
substans dimethicone. Resultatet visade att krämen med aktiv substans lindrade klåda i 
ökande grad alltefter behandlingen fortskred. Vid sista mätning hade klåda minskats avseende 
antal minuter per dag som respondenter hade klåda men också i antalet dagar per vecka som 
respondenterna påverkades negativt av klåda, förhållande till respondenterna i jämförelse-
gruppen. Även om detta var en pilotstudie visade resultatet tydligt att dimethicone hade en 
lindrande effekt på klåda. 

Sammantaget visas att återfuktande och/eller skyddande topikala omvårdnadsinterventioner 
ger god effekt mot klåda. Effekten förstärks med en ökad användning av mjukgörande medel. 

 

Övriga	topikala	klådstillande	omvårdnadsinterventioner		
Kylande	interventioner	
Jun et al. (2016) visade i sin studie att en kombination av pepparmintolja, mentol och metyl-
salicylate (mer känd som vintergrönolja) gav effektiv lindring hos respondenter med klåda 
relaterat till läkande ärr orsakade av brännskada. Som utvärdering av klåda användes mät-
instrumentet JW-skalan där klåda bedöms på en 100-gradig skala. Lindriga symptom är 1-9 
och därefter ökar symptombild upp till 100 som representerar konstant klåda samt suicidala 
tankar eller planer. Skalan visar dels intensitet i klådupplevelsen men också dess effekt på 
livskvalitét. Samtliga respondenter behandlades med hydrogel med aktiva substanser och en 
hydrogel utan aktiv substans samt gasväv på olika områden. Studien pågick under en vecka 
och det gjordes uppföljningar nio dagar efter avlutad behandling. Det påvisades en signifikant 
effekt avseende hydrogel med verksamma substanser i förhållande till vanlig hydrogel och 
gasväv. Förhållandet gällde oavsett vad som orsakat brännskadan, vilken grad brännskadan 
bedömdes vara och hur utbredd den var (Jun et al. 2016).  

Danial et al. (2014) visade att en kombination av mentol och kamfer gav en liten lindring av 
klåda enligt Likert Scale (fyrgradig skala mellan -2 till +2). Detsamma gällde Vaporub (Vick) 
som innehåller mentol, kamfer och eukalyptusolja där minskningen av klåda bedömdes som 
liten. 

Förband	och	badprodukter	
Förband har även utvärderats med olika vidhäftande egenskaper och av olika typ, men här 
visade det sig att klådan istället ökade (Danial et al. 2014). Det fanns också förband som 
ökade klåda däribland olika typer av gasväv och binda, förband med vidhäftande egenskaper 
samt hydrofiberförband. Vanlig gasbinda gav ingen effekt alls, d.v.s. varken klådstillande 
eller klådökande. Danial et al. (2014) visade också att förband kan ge lindring hos varierad 
del av respondenterna. Således bedömdes hydrogelförband som väl fungerande mot klåda. 
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Petrolatum- och silverförband bedömdes minska klåda lite. Skumförband och silikonförband 
minskade klåda minimalt. 

Två produkter användes som klådstillande topikal åtgärd i badvatten. Den ena var vanligt 
badsalt som uppgavs lindra klåda lite. Det fanns inget samband mellan frekvensen av använd-
ningen av badsalt och graden av lindring av klåda. Den andra var klorbad (klorhalt som 
vanligt poolvatten) visade sig öka klåda i liten utsträckning.  

Honung	
Emellertid visar Nijhuis et al. (2012) studie att honung kan ha klådlindrande egenskaper när 
den fanns som verksam substans i kräm. Symptom utvärderades en gång i veckan under tre 
veckor med hjälp av en fyrgradig skala där angivna värden var aldrig, sällan, ibland och ofta. 
Honung jämfördes med zinkoxid i förhållande till bland annat klådstillande egenskaper 
Honung visade sig ha mer klådstillande egenskaper än zinkoxid i synnerhet över tid. Zink 
lindade dock också klåda men i mindre utsträckning. Slutsatsen dras att kräm med honung är 
mer effektiv i förhållande till klådlindrande egenskaper. Det visade sig också att sjuk-
sköterskor hellre valde kräm med honung istället för zinoxid dels för att huden inte behöver 
rengöras efter användning men också för att den hade mjukgörande egenskaper. Studien 
utfördes på respondenter med intertrigo, en hudåkomma som är känd för att orsaka klåda 
(Nijhuis et al. 2012). Där antibakteriell honung inte ingick en kräm minskades klådan inte i 
någon större utsträckning (Danial et al. 2014). 

 

Egenvårdsåtgärder		
Lotioner som innehåller havre har påvisat klådstillande egenskaper och kan användas vid 
egenvård (Reynertson et al. 2015). Även bad med havremjöl i kan användas vid egenvård i de 
fall där det finns tillgång till badkar (Danial et al. 2014). Kyld babyolja och rumsvarm baby-
olja kan användas som egenvårdsåtgärd vid klåda. Både kyld babyolja och rumsvarm visade 
klådlindrande egenskaper (Karadag et al. 2014, Tzu-Chen et al. 2011). Babyolja är också lätt 
att finna för patienter med klåda samt lätt att hantera och smörja sig med. Lotioner och krämer 
med urea och vitamin B5 är lämpliga att använda som egenvårdsåtgärd i de fall där detta är 
motiverat (Castello & Milani 2011) vilket även gäller produkter med enbart urea (Turan et al. 
2013). Honungsbaserade krämer är även lämpliga att använda vid egenvård och lätta att 
hantera (Nijhuis et al. 2012). Krämer med petrolatum (Turan et al. 2013), liksom lotion med 
dimeticone är också lämpliga som egenvårdsåtgärder (Nedelec et al. 2012). 

I samband med egenvårdsåtgärder är det lämpligt att informera om att klådlindrande effekt 
uppnås i högre utsträckning vid mer frekvent användning (Danial et al. 2014). Olika typer av 
oljor som ger en kylande känsla i kombination eller enskilt kan användas vid egenvård (Jun et 
al. 2016, Danial et al. 2104). Exempel på oljor är pepparmintolja, mentol och vintergrönolja 
(Jun et al. 2016). 
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Diskussion	

Syftet var att beskriva sjuksköterskans topikala omvårdnadsinterventioner och egenvårds-
åtgärder till patient i syfte att lindra klåda. Resultatet visar att det finns flera mjukgörande 
alternativ att använda vid klåda hos patienter med olika sjukdomstillstånd. Exempelvis kan 
nämnas mjukgörande krämer och oljor med olika verksamma substanser. Utöver dessa fanns 
även flera andra alternativ som lindrade klåda, bland annat olika kylande åtgärder samt 
antiinflammatoriska och/eller klådstillande åtgärder (se artikelmatris, Bilaga 1). 

 

Resultatdiskussion	
Sjuksköterskans	uppgift	och	Orems	omvårdnadsteori	
Orem (2001) menar att patienter skiljer sig åt i förmåga att ta till sig information och 
utbildning likaväl som de skiljer sig åt i förmåga att utföra egenvård rent praktiskt. Det 
innebär att sjuksköterskans uppgift kommer att skilja sig åt beroende på vilken patient sjuk-
sköterskan har framför sig. Planerade omvårdnadsinterventioner bör alltid starta med en 
identifiering av problem enligt Orem (2001) och det innefattar inhämtning av patientens 
vårdbehov och vad som kan påverka vilken egenvård patienten själv kan ansvara för.  

Vikten av god kommunikation och ett gott bemötande för att patienten ska känna förtroende 
och tillförsikt till sjuksköterskan och dennes kompetens är ofta avgörande för en framgångsrik 
egenvårdsåtgärd. Dimbleby & Burton (1999) fördjupar värdet av kommunikationsbegreppet 
genom att tillföra ytterligare dimensioner:  

§ Skapar förbindelser – antingen direkt eller fördröjd. 
§ Är en aktivitet – någonting vi gör, skapar och arbetar med. 
§ Är inlärd. Vi lär oss hur vi kommunicerar men också betydelsen av att ge och ta emot 

kommunikation. Genom att kommunicera lär vi oss kommunikation. 
§ Är kultur. Hur vi kommunicerar och vad vi säger bidrar till att definiera vår kultur. 

I vårt bemötande ingår att inhämta och ge information – utgångspunkten för Orems (2001) 
omvårdnadsteori. Inhämtande av information föregår planering av omvårdnadsintervention 
som kan innebära att informera, undervisa eller att som sjuksköterska genomföra olika 
topikala omvårdnadsinterventioner. Fossum (2007) menar att bemötandet även påverkar hur 
information tas emot. Bemötandet påverkas av bland annat: vänlighet, hjälpsamhet, 
människosyn, korrekt information och upplysning, respekt, värme och engagemang, upp-
trädande vid mottagande, behandling samt vilket tonfall som används vid samtal. Samtalets 
betydelse när det gäller att inhämta och ge information undervärderas ofta. Fossum (2007a) 
menar att vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster ”säger åt” patienter vad de 
ska och inte ska göra istället för att ha en dialog om vad patienten behöver och tillvarata 
patientens egna resurser. Det sokratiska samtalet – undersökande och utforskande av 
symtom och symptomlindring – kan också innebära omprövning av egenvård, brister i denna 
eller interventioner (Andersson 2007). 

Det är också av största vikt att under samtalet förstår given information varvid det kan finnas 
ett värda av att låta patienten berätta om planerad egenvårdsåtgärd och vikten av att den 
genomförs. För patienter med brist i egenvård där sjuksköterskan bidrar med sin kunskap och 
kompetens i behandlande omvårdnadsintervention är det av lika stor vikt att samtala med 
patienten om vad som utförs, när interventionen utförs och varför den utförs (Andersson 
2007). Det är i sken av denna kunskap resultatet bör läsas – som topikala omvårdnads-
interventioner sjuksköterskan kan informera om eller utbilda patienten i (Orem 2001).  
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Klådstillande	omvårdnadsinterventioner	
Föreliggande litteraturstudie visar att topikala mjukgörande åtgärder visar goda resultat i 
lindring av klåda. Enligt Yosipovitch & Bernhard (2013) är mjukgörande åtgärder ett första-
handsval vid klåda då det mjukar upp yttre delen av huden (stratum corneum) och stärker 
hudens skyddsbarriär och därigenom både lindrar och förebygger klåda. Många sjukdoms-
tillstånd innebär också att huden blir torr och topikala omvårdnadsåtgärder i form av mjuk-
görare bör vara en av de åtgärder som tas i beaktning. Dessa är dessutom kostnadseffektiva 
och utan biverkningar. 

Urea (även kallad karbamid) finns i fuktgivande och skyddande krämer (FASS 2012), vilket 
också gäller petrolatum. Detsamma gäller ett förstadium till vitamin B5 (dexpantenol) som 
finns som innehåll i vårdande och uppbyggande kräm. Eichenfield et al. (2007) kom fram till 
att dexpantenol inte bara lindrade klåda utan också att det minskade inflammation.  

Inflammation kan också orsaka klåda och mjukgörande lotioner med innehåll av en substans 
med antiinflammatorisk effekt kan därför lindra klåda, både genom sin skyddande och 
antiinflammatoriska effekt. Havre (Avena sativa) har i studier visat sig ha hämmande effekt 
på substanser som orsakar inflammation och klåda samt lindra ödem. Det visade sig också att 
havren hade klådlindrande egenskaper vid brännskador och dessutom minskades behovet av 
antihistaminer signifikant (Pazyar et al. 2012). Havre har påvisats ha effekt vid så skilda 
tillstånd som klåda inducerad av psoriasis, atopisk dermatit och svamp. Detta beror på att 
havre har antifungoral effekt förutom sina antiinflammatoriska egenskaper (Pazyar et al. 
2012). Dessutom har havren en skyddande och fuktgörande effekt, något som är väl så viktigt 
i behandlingen av klåda (Yosipovitch & Bernhard 2013). Havre har också påvisats ha effekt 
mot klåda hos patienter med eksem (Eichenfield et al. 2007) och kan vara en lämplig åtgärd 
att ha i tanke för patienter drabbade av klåda.  

Intressant att notera är att natriumkromoglikat visade bättre effekt över tid (Edwards et al. 
2015, Feily et al. 2012). Av detta kan slutsatsen dras att det inte lämpar sig som behandling 
för akuta tillstånd där lindring behövs snabbt. Dessutom var effekten inte statistiskt 
säkerställd i ena studien (Feily et al. 2012). Berth-Jones et al. (2014) fann dock att substansen 
inte bara lindrade klåda utan att den också minskade behovet av kortison. Vidare drog Stainer 
et al. (2005) slutsatsen att substansen förutom att lindra klåda också förbättrade hudkvalitén, 
vilken visade sig ha lindrande effekt (se artikelmatris, Bilaga 1). Vessal et al. (2010) visade att 
egenskaperna som minskade klåda hos denna substans inte berodde på minskning av 
mastceller, vilket skulle kunnat vara en anledning med tanke på att substansen används som 
systemisk behandling mot allergi.  

När det gäller studier där statistisk signifikans används för att påvisa effekt bör också tas med 
i bedömning att statistisk signifikans inte är detsamma som klinisk relevans. Minsta mätbara 
effekt är inte nödvändigtvis samma sak som minsta betydelsefulla effekt (SBU 2012). I 
relation till denna litteraturstudie är det svårt att bilda sig en uppfattning om effekten då det 
enbart går att utläsa kvantitativa mått i alla förutom en artikel. I den kvalitativa artikeln har 
respondenter själva bedömt lindringseffekten, men de aktiva substanserna är inte alltid 
dokumenterade i studien. Detta gäller krämer, oljor och lotioner som är hopklumpade under 
ett gemensamt namn som omöjliggör kunskap om innehåll (Danial et al. 2014). Detta innebär 
att viktig information kan ha gått förlorad. Således bör ett kritiskt förhållningssätt användas 
vid granskning. I valet av rekommenderad omvårdnadsåtgärd bör patienter få information om 
vad som genom beprövad erfarenhet och vetenskap visat sig ha effekt. 
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Metoddiskussion	

I denna litteraturstudie har artiklar inhämtats för granskning och värdering. Enligt Friberg 
(2006) har sjuksköterskan ett ansvar när det gäller forskning och dess tillämpning inom det 
område sjuksköterskan är yrkesverksam. Hälso- och sjukvårdslagen skriver också om 
patienters rätt till god och säker vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS, 
2017:30).  

Tidsbegränsning i sökningen sattes med hänsyn till mängd data avseende söktermer. Valda 
sökord och begränsningar svarade väl mot syftet. Dock kan relevanta studier missats relaterat 
till valda begränsningar. Urvalet begränsades inte av ålder, kön eller etnicitet. Samtliga 
studier innefattade egenbedömning eller en nära anhörigs bedömning. Eftersom studierna 
innefattade egenbedömning blir inte heller studierna beroende av andras tolkningar av den 
enskilde patientens upplevelse av klåda, bortsett från de fall där anhöriga involverats i 
bedömningen. Enligt Larsen & Hardin (2013) kan yttringar av kroniska tillstånd som klåda 
visa sig på olika sätt beroende på kultur, ålder och värderingar. Valda studier i litteratur-
sökningen var utförda i olika länder, vilket inte bör påverka tillförlitlighet i och med att 
mätmetoderna baserats på egenbedömning i förhållande till klådupplevelse samt dess lindring.  

Studierna har granskats med avseende på vetenskaplig kvalitet för att säkerställa objektiv 
värdering. I vissa fall är den kliniska relevansen, jämfört med den statistiska signifikansen, av 
större betydelse för patienten. Den kliniska relevansen kan vara av betydelse även om studien 
baseras på färre respondenter eller brister i urvalsprocess (Forsberg & Wengström 2013). 
Samtliga artiklar i litteraturstudien var på engelska. Språket kan ha haft betydelse för hur 
texten tolkats och därmed också påverkat resultatet.  

 

Klinisk	betydelse	
I sjuksköterskan yrkesroll ingår omvårdande och lindrande åtgärder mot klåda enligt 
godhetsprincipen och enligt ICN:s (2014) etiska kod att lindra patientens lidande. Denna 
litteraturstudie har påvisat flera olika topikala omvårdnadsinterventioner och egenvårds-
åtgärder lämpliga i vården av patienter som lider av klåda. Den praktiska tillämpningen och 
implikationen är ett av de nödvändiga stegen i lindring av klåda hos patienter – av betydelse 
är också att inhämta kunskap och utvärdera resultat. 

 

Förslag	till	fortsatt	forskning	
Ett förslag på ytterligare forskning utgör den verksamma substansen natriumkromoglikat. 
Substansen ger möjlighet till lindring och bör därför undersökas i form av kombinationen 
verksam respektive mjukgörande substans. Detsamma gäller havrens mjukgörande och 
klådstillande förmåga som hittills enbart nyttjats i vanliga hudkrämer. Havre är en substans 
utan allvarliga biverkningar och bör således också utvärderas ytterligare som ett alternativ 
mot klåda.  

UV-filtrerande kräm och dess effekt på klåda visade sig i en pilotstudie också vara en möjlig 
väg till lindring (Zanardelli et al. 2015) och är ett förslag till fortsatt forskning. 
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Slutsats	

Klåda är ett tillstånd som kan orsakas av många olika sjukdomstillstånd likväl som det kan 
vara idiopatiskt. Förhållandevis lite är publicerat i ämnet klåda. Då läkare inte lyckas hitta 
någon mätbar orsak till klåda, finns liten biomedicinsk lindring att erbjuda. Att stilla klåda är 
en omvårdnadsintervention som ingår i sjuksköterskans yrkesroll. Åtgärden kan bidra till att 
ge drabbade högre livskvalitet, minskat lidande och mindre risk att utveckla sekundär-
infektion på grund av rivskador.  

Topikala omvårdnadsinterventioner mot klåda ger även möjlighet att lindra klåda, men också 
att samtala med patienten under tiden. Samtalet och tiden för omvårdnadsåtgärden är viktig ur 
ett patientperspektiv. Att ge patienten tid och prata om symptom, när dessa förbättras och 
förvärras kan ge viktig klinisk information. Vidare kan denna åtgärd också göra det lättare för 
patienten att klara av sitt lidande genom den terapeutiska funktion som samtalet erbjuder. 

Denna litteraturstudie har påvisat flera olika möjligheter att lindra klåda samt peka på 
utvecklingsmöjligheter inom topikala omvårdnadsinterventioner och egenvårdsåtgärder för att 
lindra klåda. 
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Bilaga	1.	Artikelmatris.	

 

Författare	 Titel	 År	 Syfte	 Metod	 Huvudresultat	
Castello,	M.	
&	Milani,	M.	

Efficacy	of	topical	
hydrating	and	
emollient	lotion	
containing	10%	
urea	ISDIN®	plus	
dexpanthenol	
(Ureadin	Rx	10)	in	
the	treatment	of	
skin	xerosis	and	
pruritus	in	hemo-
dialyzed	patients:	
An	open	prospec-
tive	pilot	trial.	

2011	 Utvärdera	effekten	
av	lotion	med	urea	
och	vitamin	B5	och	
dess	effekt	mot	klåda	
och	torr	hud	på	
patienter	med	
kronisk	njursjukdom	
under	behandling	
med	hemodialys.	

Monocenter	open	
pilot	trial.	Antal	
respondenter	var	
15	stycken	fördelat	
på	12	kvinnor	och	3	
män.	Inget	bortfall;	
frivilligurval.	
Kvantitativ	metod.	

Studien	visar	att	
lotionen	minskar	
klåda	signifikant.	
Ytterligare	
randomiserade	
studier	
rekommenderas.	

Danial,	B.A.	
et	al.	

Evaluation	of	
Treatments	for	
Pruritus	in	
Epidermylosis	
Bullosa.	

2014	 Utvärdera	olika	typer	
av	behandlingar	mot	
klåda	hos	patienter	
med	Epidermylosis	
Bullosa	via	fråge-
formulär	utformade	
för	olika	typer	av	E.B.	
i	alla	åldrar.	

Kvalitativ	studie	via	
frivillig	själv-
skattning	med	
Likert	Scale.	
216	respondenter;	
bortfall	70	
personer.	

Studien	visar	att	
krämer,	oljor,	
salvor	och	lotioner	
minskade	klåda	lite	
enligt	Likert	Scale.	
Detsamma	gällde	
mentol/kamfer-
blandning	och	
vaporub.	Alla	
resultat	är	inte	
statistiskt	signifi-
kanta	p.g.a.	för	litet	
antal	respondenter	
(gällde	havrebad	
samt	ett	förband).	

Edwards,	
A.M.	et	al.	

Long-term	use	of	
a	4	%	sodium	
cromoglicate	
cutaneous	
emulsion	in	the	
treatment	of	
moderate	to	
severe	atopic	
dermatitis	in	
children.	

2015	 Att	jämföra	effekten	
av	natriumkromo-
glikat	med	placebo	
avseende	behandling	
av	barn	med	atopisk	
dermatit	samt	
effekten	på	klåda,	
hud-	och	livskvalitet.		

Kvantitativ	
randomiserad	
monocenter	klinik-
studie	i	12	veckor	
följd	av	en	12	
månaders	öppen	
behandling.	128	
patienter;	bortfall	
48.	

Natriumkromo-
glikat	har	större	
klådstillande	
egenskaper	än	
placebo.	Skillnaden	
var	inte	statistiskt	
signifikant.	

Feily,	A.	et	
al.	

Efficacy	of	topical	
cromolyn	sodium	
4	%	on	pruritus	of	
uremic	nephron-
genic	patients;	a	
randomized	
double	blind	
study	on	60	
patients.	

2012	 Jämföra	natrium-
kromoglikatets	effekt	
mot	klåda	hos	
patienter	med	
kronisk	njursjukdom	
jämfört	med	placebo.	

Kvantitativ	
randomiserad,	
dubbelblind,	pro-
spektiv	studie	
under	fyra	veckors	
tid	på	60	patienter;	
inget	bortfall.	

Natriumkromo-
glikat	visade	ingen	
signifikant	skillnad	
avseende	lindring	
av	klåda	de	två	
första	veckorna.	
Vecka	3-4	lindrade	
substansen	klåda	
signifikant	mer	än	
placebo.	
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Författare	 Titel	 År	 Syfte	 Metod	 Huvudresultat	
Jun,	W.	et	
al.	

Effective	
symptomatic	
treatment	for	
severe	and	
irritable	puritus	
associated	with	
severe	burn-
induced	hyper-
tropic	scars:	A	
prospective	,	
multicenter,	
controlled	trial.	

2016	 Att	utvärdera	
hydrogel	med	
pepparmintolja,	
mentol	och	
metylsalicylats	
(vintergrönolja)	
effekt	mot	klåda	
orsakad	av	bränn-
skador	och	ärrvävnad	
i	huden.	

Prospective	
multicenter	
controlled	study,	
statistically	
powered.	
Frivilligurval;	
kvantitativ	studie;	
74	respondenter;	
bortfall	fyra	
personer.	

Resultatet	visar	att	
hydrogel	lindrar	
signifikant	med	
ökad	effekt	vid	
högre	frekvens-
användning.	

Karadag,	E.	
et	al.	

Effect	of	babyoil	
on	pruritus,	sleep	
quality	of	life	in	
hemodialysis	
patients:	Pretest–
post-test	model	
with	control	
groups.	

2014	 Att	utvärdera	
babyoljans	effekt	i	att	
lindra	klåda,	
förbättra	sömn	och	
livskvalitet.	

Kvantitativ	pretest–
post-test	med	
kontrollgrupp.	
70	respondenter,	
varav	35	i	kontroll-	
respektive	försöks-
grupp;	inget	
bortfall.	
	

Resultatet	visar	att	
babyolja	gav	
signifikant	lindring	
av	klåda	hos	
försöksgruppen	
jämfört	med	
kontrollgruppen.	

Nedelec,	B.	
et	al.	

Double-blind,	
randomized,	pilot	
study	assessing	
the	resolution	of	
post-burn	
pruritus.	

2012	 Utvärdera	
fuktgivande	kräm	
med	dimetichone	
effekt	mot	klåda	vid	
postbrännskador	
kontra	vanlig	
mjukgörande	kräm.	

Kvantitativ	double-
blind	randomized	
pilotstudie,	single-
center.		
12	respondenter	
fick	kräm	med	
verksam	substans	
och	11	vanlig	
mjukgörande	kräm;	
bortfall	5	
respondenter	
(9+9).	
	

Statistisk	signifikant	
effekt	påvisades	
avseende	klåd-
lindring.	Vidare	
stratifierade	studier	
rekommenderas	
baserat	på	akut	
eller	kronisk	klåda.	
Studien	bör	vara	
longitudinell.	
	

Nijhuis,	
W.A.	et	al.	

A	randomized	
trial	of	honey	
barrier	cream	
versus	zinc	oxide	
ointment.	

2012	 Utvärdera	skyddande	
kräm	med	honung	
och	zinkoxidlösning	
för	lindring	av	
symptom	orsakade	
av	intertrigo.	

Randominserad	
single-blind	
multicenter	studie	
med	31	respon-
denter;	inget	
bortfall.	Alla	
behandlades	med	
både	honung	och	
zink	symmetriskt	på	
vänster	och	höger	
sida.	

Både	houngskräm	
och	zinkoxid	var	
effektiva	mot	klåda.	
Honung	föredrogs	
då	huden	inte	
behövde	tvättas	av	
innan	behandling.	

Reynertson,	
K.A.	et	al.	

Anti-Inflamma-
tory	Activities	of	
Colloidal	Oatmeal	
(Avena	sativa)	
Contribute	to	the	
Effectiveness	of	
Oats	in	Treatment	
of	Itch	Associated	
With	Dry,	
Irritated	Skin.	
	

2015	 Studera	havrens	
effekt	på	klåda	och	
torr	hud.	

Investigator-blind	
monocenterstudie	
med	frivilligurval	av	
29	friska	kvinnor;	
inget	bortfall.	
Mätmetod	
avseende	klåda	
med	egenbedöm-
ning.	

Havre	visade	
statistiskt	
signifikant	lindring	
av	klåda.	
Rekommenderat	
med	ytterligare	
randomiserade	
studier.	
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Författare	 Titel	 År	 Syfte	 Metod	 Huvudresultat	
Turan,	E.	et	
al.	

Effectiveness	and	
Safety	of	Topical	
Emollients	in	the	
Treatment	of	
PUVA-Induced	
Pruritus	

2013	 Studera	ureas	samt	
petrolatums	effekt	på	
PUVA-relaterad	
klåda.	

Kvantitativ	
randomiserad	
studie	på	två	
grupper	med	
sammanlagt	53	
respondenter;	
bortfall	12.	Använd	
mätmetod	var	VAS	
och	Likert	Scale.	

Effekten	visade	sig	
vara	lika	vid	
mätning	med	VAS	
och	båda	var	klåd-
stillande.	Med	
Likert	Scale	visades	
en	fördel	för	grupp	
1	som	behandlades	
med	urea	avseende	
klådstillande	effekt.	
	

Tzu-Chen,	L.	
et	al.	

Baby	oil	therapy	
for	uremic	
pruritus	in	
haemodialysis	
patients.	

2011	 Utvärdera	kyld	samt	
rumsvarm	babyolja	
och	dess	effekt	mot	
klåda	hos	patienter	
med	kronisk	njur-
sjukdom.	

Randomiserad	
kvantitativ	
prospective,	
pretest–posttest	
med	kontrollgrupp.	
Totalt	96	
respondenter;	
bortfall	3.	
Mätmetod	som	
användes	var	ISS.	
	

Både	kyld	babyolja	
och	rumsvarm	
babyolja	lindrade	
klåda	signifikant.	

	



Bilaga 2. Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod.

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod 

Multicenter, antal center …………… 

Kontrollgrupp/er □ 

Patientkarakteristiska  Antal…………………………………… 

Ålder…………………………………… 

Man/kvinna……………………………. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner    Ja □ Nej □     (Ja 1p) 

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja □ Nej □ (Ja 2p) 

Representativt urval?   Ja □ Nej □  (Ja 1p) 

Randomiseringsförfarande beskrivet? Ja □  Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Analyserade i den grupp som  

de randomiserades till? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Blindning av patienter? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Blindning av vårdare? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Blindning av forskare? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja □ Nej □ (Ja 1p) 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja □ Nej □ (Ja 1p) 

Adekvat statistisk metod? Ja □ Nej □ (Ja 2p) 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ (Ja 2p) 

Hur tillförlitning är resultatet? Ja □ Nej □ (Ja 2p) 

Är instrumenten valida? Ja □ Nej □ (Ja 1p) 

Är instrumenten reliabla? Ja □ Nej □ (Ja 1p) 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ (Ja 2p) 
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(Totalt: 22) 

Huvudfynd (Hur stort var effekten?  Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, kliniska signifikans, 

powerberäkning)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög □ ≥18  Medel □ 15-17    Låg □ ≤14 

Kommentar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Granskare sign: …………………
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Bilaga 3. Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Patientkarakteristiska  Antal……………………………. 

Ålder……………………………. 

Man/kvinna……………………... 

Är kontexten presenterad? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 2p) 

Urval 

- Relevant? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 2p) 

- Strategiskt? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

- Datainsamling tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

- Analys tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 2p) 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 2p) 

- Råder datamättnad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

- Råder analysmättnad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 2p) 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 2p) 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

Genereras teorin? Ja □ Nej □ Vet ej □ (Ja 1p) 

(Totalt: 20) 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys 

adekvat? ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 

Hög □ ≥17 Medel □ 14-16 Låg □ ≤12 

Kommentar …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Granskare (sign.) ……………………… 
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