
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Omvårdnad (61-90) 30 HP. Delkurs 3: Vetenskapligt arbete 15 HP

Att söva den feta patienten- med fokus på
ventilationen

Elisabeth Grahn-Olsen, och Jessica Hallberg

Omvårdnad

Halmstad 20150608



 

 

 

 

 

 

 

 

Att söva den feta patienten 
- fokus på ventilationen 

 

Författare: Elisabeth Grahn-Olsen  

 Jessica Hallberg 

  

  
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Halmstad 2015-05-24 

  



 

Titel Att söva den feta patienten - fokus på ventilationen 

Författare Elisabeth Grahn-Olsen och Jessica Hallberg 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd 

Handledare Marie Sandh, Universitetsadjunkt, Fil.mag 

Examinator Kärstin Bolse, Universitetslektor, Med.dr.  

Tid Våren 2015 

Sidantal 14 

Nyckelord fetma, generell anestesi, perioperativ, positionering, 

ventilation 

 

Sammanfattning 

Fetma och övervikt är ett hälsoproblem som drabbar mer än var tionde person och 

antalet individer med BMI >30 ökar ständigt. Som en följd av detta kommer allt fler 

patienter som genomgår anestesi att ha ett högt BMI. Förändringar i respiration, 

luftvägsanatomi och ett flertal andra fysiologiska förändringar i kroppen gör generell 

anestesi för patienter med fetma till en anestesiologisk utmaning. Syftet var att 

beskriva vilka omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan kan använda för att 

bibehålla god ventilation hos feta patienter vid generell anestesi. Studien genomfördes 

som en litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet av de 

granskade artiklarna gav följande teman; val av ventilations strategier, val av 

hjälpmedel och val av patientläge. Litteraturstudiens resultat visar att 

anestesisjuksköterskan på ett patientsäkert sätt kan söva en fet patient om hon har 

kunskap om de förändringar som kräver särskild uppmärksamhet och lägger ner tid på 

förberedelse. Resultatet kan vara till gagn för anestesisjuksköterskor som vårdar dessa 

patienter inom all operationsverksamhet, då det kan bidra till en ökad vårdkvalitet och 

patientsäkerhet. Möjligheter och utmaningar i operationsvården kring dessa patienter 

är återkommande i fokus och kommer troligen att fortsätta vara så även i framtiden, 

därför behövs vidare forskning inom ämnet anestesiologisk omvårdnad vid fetma. 
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Abstract 

Obesity and overweight are health issues that more than every tenth person suffers 

from and the number of individuals with BMI >30 is ever growing. As a result, more 

patients that are subjects to anesthesia will have an increased BMI. Changes in 

respiration, airway anatomy and multiple physiological changes in the body makes 

general anesthesia, of the patient with obesity, an anesthesiological challenge. The 

aim was to describe the specific anesthesiological nursing care provided to maintain 

free airway and a sufficient ventilation in obese patients undergoing general 

anesthesia. The study was done as a literature study were 12 scientific articles were 

analyzed. The result of the viewed articles shows following subjects: choose of 

ventilation strategies, choose of tools and choose of positioning. The literature study 

result shows that an anaesthetic nurse can safely anesthetise an obese patient if you 

have knowledge of the changes that require special attention and spend time on 

preparation. The result can be beneficial for anesthetic nurses who cares for these 

patients in all surgical operations and then contribute to improved care quality and 

patient safety. Opportunities and challenges in surgical care of obese patients are 

recurring in focus and will continue to be so even in the future, therefore further 

research is needed within the subject anesthesiological nursing care in obese. 
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Inledning  

Enligt World Health Organization [WHO] (2015) lider 13% av världens befolkning 

av fetma. Antalet patienter med högt Body Mass Index (BMI) ökar och innebär att var 

än vårdarbete utförs kommer sjukvårdspersonal att möta patienter som ställer 

specifika krav relaterat till högt BMI. Anestesisjuksköterskan som ska söva en patient 

med fetma står inför att vårda en patient med många riskfaktorer, som måste tas 

hänsyn till för att främja säker vård för patienten (Dybec, 2004). Hälsan påverkas för 

personer med fetma genom att de i ökad grad har andningssvårigheter som sömnapné, 

muskeloskeletala störningar, hudproblem, infertilitet, diabetes mellitus, gallbesvär, 

hypertoni, stroke, arterioskleros och cancer (Turconi & Cena, 2012). Fetma påverkar 

personens hälsa med högre mortalitet och morbiditet. Med tanke på hur många 

anestesier som utförs får även ett litet procentuellt antal komplikationer stora sociala 

och ekonomiska konsekvenser (Hedenstierna, 2002).  

Bakgrund  

Patofysiologi vid fetma 

Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven ansamling av fett som 

kan försämra hälsan. Body mass index (BMI) definieras av en persons vikt i kilo 

dividerat med kvadraten på sin höjd i meter (kg/m²). BMI är användbart för både män 

och kvinnor men inte på barn. Det är ett grovt mått som inte tar hänsyn till olika 

individers fett- eller muskelsammansättning (WHO, 2015; SBU, 2002). Enligt 

[WHO] (2015) är definitionen på övervikt BMI större än eller lika med 25 och ett 

BMI större än eller lika med 30 är fetma. 

Kroppens fysiologi förändras vid fetma, detta leder till ökad dödlighet och risk för 

förtidig död (Nagelhout, J., & Plaus, K, 2014). Fetma ger en betydande påverkan på 

andningsorganen. Fettvävnad komprimerar bukens, diafragmans och bröstkorgens 

strukturer och ger en minskad compliance, dvs. minskad eftergivlighet i lungorna . 

Lungcompliance minskar med upptill 35 % hos feta personer. För att kompensera den 

nedsatta compliance och tillgodose ventilationsbehovet kompenserar feta patienter 

med en snabb och ytlig andning, vilket ökar andningsarbetet och syrgasbehovet. 

Fetma kan leda till lordotisk eller kyfotisk bröstkorg och bidrar till nedsatt expansion 

och minskad följsamhet i bröstkorgen (ibid). Keller (1999) beskriver att ju större 

mekaniskt arbete andningen kräver desto mer ökar syreförbrukning. Den minskade 

effektiviteten i andningsorganen resulterar i ökad koldioxidretention och en minskad 

ventilation . En annan pulmonell komplikation hos feta är obese hypoventilation 

syndrome. Detta syndrom resulterar i en minskning av koldioxiddriven hos patienten 

vilket leder till hyperkapni. Patienter med hypoventilation syndrom är hypoxiska och 

har en bestående pulmonell hypertension (ibid). Den funktionella residualkapaciteten 

(FRC), den mängd luft som finns kvar i lungan efter en passiv utandning, kan hos feta 

personer reduceras så mycket att en luftvägsavstängning inträffar (Hedenstierna, 2005 

; Guss & Bhattacharyya, 2006). Ju fetare en patient är desto större blir  påverkan av 
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alveolerna och därmed större risk för snabbt försämrad syresättning (Hedenstierna, 

2005). Detta kan innebära en påtaglig risk för atelektasbildning och shuntning (Aune, 

2013; Huschak, Busch & Kaiser, 2013). 

Generell anestesi vid fetma 

Generell anestesi påverkar centrala nervsystemet genom att framkalla medvetslöshet 

och smärtlindring samt genom att hämma autonoma reflexer. Generell anestesi 

uppnås genom att intravenösa läkemedel eller inhalationsanestetika tillförs patienten 

(Valeberg, 2013). Vid anestesi till feta patienter måste anestesisjuksköterskan ha 

kunskap om risker och ha en handlingsplan inför de eventuella problem som kan 

uppstå (Dargin & Medzon, 2010). 

Att vara fet utsätter patienten för ökad perioperativ risk (Nagelhout, 2014). 

Kardiovaskulära och pulmonella förändringar dominerar fetmarelaterade kirurgiska 

riskfaktorer (Keller, 1999; Nagelhout, 2014). För att ge fullgod ventilation krävs 

skapande av fri luftväg vilket kan vara en svårighet på feta patienter (Dargin & 

Medzon, 2010; Nagelhout, 2014). Detta är en av anestesisjuksköterskans viktigaste 

uppgift (Aune, 2013). Vid trakeal intubation kan svårighet att få trakealtuben på plats 

förekomma på grund av förstorad vävnad som trycker på glottisöppningen, stora bröst 

samt minskad cervikal rörlighet (Gupta & Rusin, 2012). Vid svår intubation är det 

oerhört viktigt att formulera en plan för hantering av luftvägarna tillsammans med 

anestesiolog (Dybec, 2004). 

För att upprätthålla god syresättning och normal koldioxidhalt i blodet krävs adekvat 

ventilation och en jämn fördelning av ventilationsluften i relation till blodflödet i 

lungorna (Hedenstierna, 2005). Lungans volym förändras genom förändring av 

thoraxvolymen som i sin tur påverkas av stor omgivande vävnad och kroppsställning. 

Vid fetma minskar vävnadens eftergivlighet och lungvolymen blir mindre. I liggande 

påverkas dessutom andningen av att buken trycker upp mot diafragma, FRC minskar. 

Vid egenandning dras luft in i lungorna genom att bröstkorgen vidgas och diafragma 

spänns ut och dras nedåt. När en patient sövs minskar FRC ytterligare, detta beror på 

minskad muskeltonus i lungan och en obalans i lungans återfjädringskraft och 

bröstkorgens utåtsträvande kraft. Vid utandning kan trycket bli större utanför 

luftvägen än inuti vilket leder till att atelektaser bildas (Lännergren, J., Westerblad, 

H., Ulfendahl, M., & Lundeberg, T., 2007; Hedenstierna, 2011). 

En respiratorisk komplikation i samband med anestesi av feta är den minskade 

lungvolymen som sker under generell anestesi vilket medför att alveoldimensionerna 

blir mindre och därför lättare kollapsar och ger försämrad ventilation (Nagelhout, 

2014). Eichenberger et al. (2002) visade att patienter med ett BMI ˃ 35 redan före 

induktionen av anestesin har signifikant fler atelektaser jämfört med patienter med 

BMI˂ 30. Eftersom det föreligger en ökad risk för atelektasbildning och shuntning är 

det vid placering av patient på operationsbädd viktigt att vara medveten om att 
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tillståndet snabbt kan förvärras (Coussa et al., 2004). Dessutom kan en kunskap om 

att valet av ventilationsstrategier minska risken för atelektasbildning (ibid).  

En medvetenhet måste också finnas om att den feta patienten kan ha förlångsammad 

ventrikeltömning som ökar risken för aspiration under induktionen (Gupta & Rusin, 

2012). Det intraabdominella trycket är 2-3 gånger så högt hos den feta patienten 

jämfört med normalviktiga patienter (Scheib, Tanner, Green & Fader, 2013). De 

interventioner vilka görs peroperativt med fokus på ventilationen kan för den feta 

patienten vara skillnaden på om det uppstår en luftvägskollaps eller inte postoperativt 

(Sasaki, Meyer & Eikermann, 2013). 

Anestesisjuksköterskans omvårdnadsroll 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ställer krav på att sjukvården ska vara 

säker och individanpassad. Patienten ska känna sig trygg i vården och behandlingen. 

Vården ska ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, den ska bygga på respekt 

för patientens integritet och självbestämmande. Patienten har rätt till individuellt 

anpassad information om vård, behandling, undersökningar och om sitt hälsotillstånd 

(SFS 2010:662). Sjukvårdens mål är en god hälsa för hela befolkningen och en 

sjukvård på lika villkor. Landstingen ska planera vården utifrån befolkningens behov 

och vården ska systematiskt utvecklas och kvalitén ska säkras (SFS 1982:763). 

Den perioperativa vården innehåller tre tidsfaser: pre-, intra-, och den postoperativa 

fasen. Den preoperativa fasen fokuserar på datainsamling från patientens berättelser 

och de tankar som patienten vill dela med sig av till anestesisjuksköterskan (Lindwall 

& von Post, 2008). Denna del innebär en kort kontakt med patienten innan 

operationen. Här ställs stora krav på anestesisjuksköterskan att kunna ta hand om 

patienten och de närstående på ett individanpassat, kompetent, lugnt och tryggt sätt 

för att kunna utföra korrekta bedömningar (ANIVA, 2012). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014 b) finns det ett tydligt samband mellan 

sjuksköterskans kompetens och patientens möjligheter till överlevnad och 

välbefinnande.  

Lindwall och von Post (2008) skriver att den perioperativa sjuksköterskan har ansvar 

för att patienten ska känna tillit och skyddas mot skada och lidande. Lindwall och von 

Post (2008) menar att anestesisjuksköterskan ska ha goda medicinska kunskaper och 

teknisk kompetens för att kunna ta ansvar för en annan människas vitala funktioner 

under anestesi. Det som gör anestesisjuksköterskors arbete så unikt är att de är 

närvarande hos patienten under hela tiden operationen pågår (Helmuth, 2005). 

Omvårdnaden ska utgå från patientens individuella behov. Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori bygger på 14 grundprinciper och utgår från att sjuksköterskan ska 

tillgodose människans grundläggande behov när de egna resurserna inte räcker till på 

grund av sjukdom och ohälsa (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Den 
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första omvårdnadsprincipen Henderson beskriver är att hjälpa patienten att 

upprätthålla normal andning (ibid). Anestesisjuksköterskan ska kunna identifiera 

perioperativa vårdbehov och utvärdera de omvårdnadsåtgärder som genomförts. 

Patientens tillstånd ska observeras och dokumenteras pre-, intra- och postoperativt 

och utifrån det görs en bedömning av vilka behov patienten har (ANIVA, 2012).  

Anestesisjuksköterskan måste ha kunskap om de anatomiska och fysiologiska 

förändringar som kan ske i samband med anestesi och placering av patienten på ett 

operationsbord. Dessa förändringar involverar bland annat hud, det muskuloskeletala 

systemet, nervsystemet, andningssystemet och kardiovaskulära systemet (Rothrock, 

2003). Den perioperativa anestesisjuksköterskan ska ha kompetens att tillsammans 

med övriga i operationsteamet säkerställa patientens positionering, att förebygga 

uppkomsten av vårdrelaterade skador och komplikationer i enlighet med 

evidensbaserad vård (ANIVA, 2012). I detta ansvar ligger också att välja utrustning 

anpassad för patientens vikt (Dybec, 2004). 

Ett av målen med placeringen på operationsbädden är att ge optimala förutsättningar 

för att stödja respiratorisk funktion. Anestesisjuksköterskan ska komma åt att söva 

och övervaka patienten på ett optimalt och säkert tillvägagångssätt (Rothrock, 2003). 

Hunt (2007) och Rothrock (2003) påpekar vikten av att anestesisjuksköterskan alltid 

ska försäkra sig om att det finns tillräckligt med personal och adekvata hjälpmedel 

tillgängliga innan förflyttning och placering av en överviktig patient på/till 

operationsbordet, samt att det håller för patientens vikt. Säker operativ positionering 

av feta patienter kräver, enligt Hunt (2007) eftertanke, lagarbete och en rutin som 

visar värdighet och respekt för patienten. Bein och Scholz (2011) skriver att lokalerna 

såväl som utrustningen måste vara anpassade för omhändertagandet av patienten  och 

att ett välutbildat team som kan ta hand om feta patienten på ett säkert sätt måste 

finnas. Brodsky (2002) beskriver att med ordentliga förberedelser, noggrann 

övervakning och att anestesisjuksköterskan är medveten om vilken utmaning den feta 

patienten är att söva, kan dessa patienter på ett säkert sätt genomgå kirurgiska 

ingrepp. 

Problemformulering 

Anestesisjuksköterskan kommer i det dagliga arbetet i kontakt med den feta patienten. 

Det kan uppstå problem att bibehålla en adekvat ventilation vid generell anestesi. 

Anestesisjuksköterskan måste ha kunskap om vad hon kan göra för att förebygga 

dessa problem. 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan kan använda 

för att bibehålla god ventilation hos feta patienter vid generell anestesi. 
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Metod 

Design  

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Polit och Tatano-Beck (2012). 

Genom att göra en litteraturstudie ökas möjligheten att förstå och kunna förklara ett 

fenomen (Polit & Tatano-Beck, 2012; Whittemore & Knafl, 2005). Enligt Whittemore 

och Knafl (2005) är det viktigt att studien utförs metodiskt för att undvika 

feltolkningar. Denna studie följer därför de fem steg som beskrivits av Whittemore 

och Knafl (2005); problemidentifikation, litteratursökning, dataevaluering, dataanalys 

och presentation.   

Datainsamling 

Problemområdet identifierades genom att tydliggöra studiens syfte. Ett väl avgränsat 

syfte underlättar valet av vilka artiklar som var relevanta och blir enligt Whittemore 

och Knafl (2005) studiens första steg- problemidentifikation. Nästa steg enligt 

Whittemore och Knafl (2005) är litteratursökning som startade med formulering av 

sökord samt val inklusions- och exklusionskriterier.  

De sökord som bedömdes vara relevanta för studiens syfte och som användes i 

sökningen var: ventilation, obesity, anesthesia general, positionering och 

perioperative (tabell 1). De databaser som användes för sökningen var Cinahl, 

PubMed och SweMed +. Sökord som svarade mot studiens syfte kontrollerades i 

databasens ämnesordlista. Meshtermer i Pubmed. I PubMed  gjordes även 

fritextsökning. Fritextord användes i Cinahl och SweMed+. 

Sökorden kombinerades med den booleska termen AND samt de valda inklusions- 

och exklusionskriterier, för att ytterligare avgränsa sökningen och få fram ett mer 

specifikt resultat enligt Forsberg och Wengström (2013).   

Studien inkluderar artiklar med tillgängliga abstrakt, från vetenskapliga tidskrifter, 

som är publicerade mellan åren 2005-2015 och skrivna på engelska. 

Exklusionskriterier var reviewartiklar och personer under 18 år. 

Vid litteratursökningarna framkom samma artiklar vid flera tillfällen. Sökningarna 

gav 66 artiklar där samtliga titlar granskades och 55 abstrakt lästes inför urval 1. Av 

de lästa abstrakt svarade 20 mot studiens syfte (Bilaga B). Bland de exkluderade 

studierna ingick en som av inte känd anledning hade dragits tillbaka efter indexering i 

databaserna.  
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Databearbetning   

I studiens tredje steg (Whittemore & Knafl, 2005) bedömdes artiklarnas kvalitet- 

dataevaluering. Artiklarna lästes först igenom av bägge författarna och granskades i 

avsikt att få en överblick över materialet (Polit & Tatano-Beck, 2012). 12 artiklar 

svarade mot studiens syfte. Därefter kvalitetsgranskades varje artikel efter en 

kvalitetsgranskningsmall utformad av Forsberg och Wengström (2013). Elva artiklar 

värderades högt och en värderades låg på grund av stort bortfall. 

Kvalitetsgranskningsmallen (Bilaga C) består av ett antal variabler som de tolv 

artiklarna bedömts utifrån.   

Fjärde steget innebar enligt Whittemore och Knafl (2005) en tolkning av artiklarnas 

resultat i förhållande till studiens syfte. Artiklarna lästes igenom av bägge författarna 

för att kondensera materialet och utifrån detta kunna bilda kategorier och eventuellt 

finna subteman och tema (Polit & Tatano-Beck, 2012). Meningen med denna 

dataanalys var att få ett svar på syftet utifrån de i studien ingående artiklarna och som 

enligt Whittemore och Knafl (2005), ligger till grund för litteraturstudiens resultat. 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier. 

Forskningsetiskt övervägande 

Ett krav var att studierna skulle vara etiskt prövade och godkända av forskningsetisk 

kommitté vilket överensstämmer med vad Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

som betydelsefullt för att stärka en studies kvalité. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är det viktigt att redovisa studiens resultat i sin helhet. Inget resultat från de 

inkluderade studierna har medvetet undvikits att presenteras (ibid). Författarna har 

diskuterat användandet av ordet feta i studien, ordet klingar negativt. Först valdes 

ordet obese men vid kontroll av betydelsen i Svenska akademiens ordlista (2015) 

visade det sig att det inte är ett svenskt ord. Studierna är mestadels utförda på 

patienter med ett BMI på 30 eller mer och då är definitionen att patienten är fet. Ska 

ett problem angripas så måste först och främst problemet kunna benämnas vid sitt 

rätta namn. Därför valdes att använda ordet "fet" i denna litteraturstudie. 

Resultat 

Idag finns det en hel del tekniker och hjälpmedel för att underlätta hanteringen av 

luftvägar hos feta personer vid generell anestesi. I analysen av de utvalda artiklarnas 

resultat framkom tre kategorier som svarar an mot studiens syfte. Kategorierna var: val 

av ventilationssätt, val av hjälpmedel och val av patientläge.  Presentation av resultatet 

är det Whittemore och Knafl (2005) beskrev som femte steget i en litteraturstudie. 
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Val av ventilationssätt 

Zoremba, Dette, Hunecke, Brauneckers och Wulf (2010 a) studie visade att det var 

patientsäkert att använda låga syrgaskoncentrationer vid generell anestesi till feta 

patienter. I grupp ett användes 80 % syrgas vid preoxygenerinen, därefter sänktes 

koncentrationen till 40 % under anestesin och höjdes till 80 % efter extubation. Grupp 

två preoxygenerades med 100 % syrgas, därefter sänktes koncentrationen till  80 % 

under anestesin och höjdes till 100 % efter extubation. Gruppen vilka erhöll lägst 

syrgaskoncentration utvecklade färre postoperativa syresättningsproblem visat med 

spirometri och saturationsmätning (ibid). 

Delay et al. (2008) undersökning visade att om man vid anestesi till feta patienter i 

samband med preoxygenering använde continious positive airway pressure (CPAP) 

erhölls högre endtidal syrgas koncentration (EtO2) än vid spontanandning med mask. 

Deltagarna delades in i två grupper. En grupp fick andas 100 % syrgas på mask vid 

preoxygenering i fem minuter och en grupp i fem minuter med CPAP 4-6 cm H2O. 

Tiden att uppnå optimal syrgasmättnad (95 %) var 37 sekunder kortare i CPAP 

gruppen jämfört med gruppen vilka spontanandades med mask vid preoxygeneringen 

(ibid). 

Talab et al. (2009) belyste att undvikandet av atelektasbildning är särskilt svårt men 

samtidigt särskilt viktigt att undvika hos feta patienter. Deras studie visade att om 

intraoperativ användning av rekryteringsmanöver (RM) följt av PEEP (positive end 

expiratory pressure) på 10cmH2O förbättras syresättningen, förkortas den 

postoperativa vården och ger färre pulmonella komplikationer. I Reinius et al. (2009) 

studie framkom det att en RM  följt av PEEP på 10cmH2O direkt efter sövning av feta 

patienter förbättrades PaO2 och atelektasbildningen minskade. Den positiva effekten 

kvarstod 40 minuter postoperativt (ibid). Vid användandet av RM vid upprepade 

tillfällen och ett kontinuerligt PEEP på 10cmH2O under anestesin av den feta 

patienten visade det sig att denna patientgrupp även hade den kortaste eftervård 

postoperativt relaterat till ventilationsproblem (Almarakbi, Fawzi & Alhashemi, 

2009).  

I en studie visade det sig att tryckunderstödd ventilation (PSV) är fysiologiskt bättre 

än tryckkontrollerad ventilation (PCV) hos feta patienter vilka genomgår generell 

anestesi (Zoremba, Kalmus, Dette, Kuhn & Wulf, 2010 b). Saturationen sjönk 

snabbare vid PCV än vid PSV intraoperativt och patientgruppen som erhöll PSV hade 

bättre lungfunktion postoperativt (ibid).  
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Hyperventilation jämfört med normoventilation vid avslutet av anestesin förkortar 

tiden till extubation visade Katznelson et al. (2011) i en studie. När operationen var 

färdig hyperventilerades grupp ett med en tidalvolym av 8-10 ml/kg och en frekvens 

på 20-25 andetag/min. I grupp två normoventilerades patienterna med en frekvens på 

10 andetag/min och en tidalvolym på 7 ml/kg och fick ett syrgasflöde på 15 l /min. 

Extubationstiden förkortades med tio minuter i gruppen vilka hyperventilerades 

(ibid).  

Val av hjälpmedel 

Widad et al. (2009) studie visade att ventilation med larynxmask (LMA) jämfört med 

maskventilation (MV) ger säkrare och bättre kvalitet på ventilationen hos feta 

patienter. Tio medicinstuderande med ingen tidigare erfarenhet av att skapa fri luftväg 

valdes ut. Samtliga studerande fick två timmars teoretisk och praktisk utbildning 

innan möte med patienterna. De studerande handleddes av en erfaren anestesiolog.  

Resultatet visade att appliceringen av LMA var säker då samtliga novisa 

läkarstudenter som deltog i studien kunde etablera en god och säker ventilation med 

hjälp av LMA (ibid).  

 

Sinha, Jayaraman och Punhani (2013) undersökte om apnétiden kunde minskas hos 

feta patienter genom att använda LMA istället för andningsmask vid intubation. 

Patienterna delades slumpvis in i två grupper. I grupp ett användes LMA och grupp 

två användes andningsmaskmask. Tiden från apné till saturation på 92 % mättes 

därefter mättes tiden det tog tills patienten uppnådde en saturation på 100%. 

Användning av LMA som hjälpmedel vid intubation förlänger den säkra apnétiden 

med två minuter, förkortar återhämtningen efter desaturation och minskar 

aspirationsrisken jämfört med MV vid induktion följt av intubation hos den feta 

patienten (ibid).  

 

Combes et al. (2005) visade genom sin studie att en intuberingsbar LMA som 

egentligen var avsedd till normalviktiga patienter är ett bra hjälpmedel även vid 

intubering av den feta patienten. Hos samtliga deltagare hade man 100 % 

tillfredställande etablering och ventilation med LMA. Frekvensen av blind intubation 

minskade avsevärt hos de feta patienterna vid användandet av intubationsbara LMA 

(ibid).  

 

Val av patientläge 

Dixon et al. (2005) undersökte om höjd huvudända i förhållande till horisontalt läge 

är mer gynnsamt vid preoxygenering av feta patienter som genomgår generell 

anestesi. De kom fram till att patientgruppen med 25° höjd huvudända hade 46 

sekunder längre tid till desaturation, vilket bidrog till att läkaren eller 

anestesisjuksköterskan hade längre tid på sig att säkerställa fri luftväg hos den feta 

patienten. Gruppen med 25° höjd huvudända uppnådde 23 % högre syrgasmättnad 

efter tre minuters preoxygenering jämfört med gruppen som låg horisontellt. 
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Altermatt, Muñoz, Delfino  och Cortínez (2005) kom fram till i sin studie att sittande i 

90º jämfört med liggande ställning ökar tiden till desaturation med 50-60 sekunder 

hos feta patienter jämfört med de patienter som låg horisontellt.  

Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och SweMed+. Den första 

sökningen gjordes i databasen PubMed då den omfattar nästan 95 % av den 

medicinska forskningen och även innehåller omvårdnadstidskrifter (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011). Sökning gjordes även i Cinahl där de vetenskapliga artiklarna 

har inriktning mot omvårdnad. SweMed+ är en svensk databas med referenser till 

tidskrifter och avhandlingar inom det nordiska hälso- och sjukvårdsområdet.  

För att kontrollera att korrekt sökord används bör ordet slås upp och dess definition 

klargöras i databasens ämnesordlista. I PubMed användes MeSH-termer och 

fritextsökning. I Cinahl och SweMed + gjordes endast fritextsökning. Författarna 

anser att nämnda databaser var relevanta till studiens syfte. Valda sökord resulterade i 

tillräcklig mängd artiklar för att svara an mot syftet. Genom val av sökord och 

databaser anses studiens validitet vara uppnådd. (Forsberg & Wengström, 2013). 

Av artiklarna som valts ut till litteraturstudien hittades 11 stycken i PubMed och en 

artikel i Cinahl.  Den första sökningen i PubMed gav inga träffar. Andra och tredje 

sökningen gav 12 respektive 18 artiklar. Vid samtliga sökningar användes samma 

sökord men för varje sökning plockades någon MeSh-term bort och fritextord 

användes. Fritextsökningen resulterade i ett större antal artiklar med samma 

begränsningar som tidigare sökningar. En fjärde sökning gjordes i PubMed då nya 

fritextord användes, vilket gav 32 träffar varav fyra artiklar granskades, ingen av de 

valda artiklarna svarade mot syftet. Senare valdes att använda en relaterad artikel då 

denna gav styrka till resultat. Den relaterade artikeln hittades via Dixon (2005). I 

Cinahl fick vi fyra träffar varav en svarade mot syftet. Endast en sökning gjordes i 

SweMed+  vilket inte gav några träffar. Då det gäller ämnesområdet anestesiologi 

verkar PubMed vara en mer relevant databas än Cinahl och SweMed+. Den tredje och 

fjärde sökningen i PubMed gav mestadels dubbletter av artiklar vilka redan var 

utvalda från andra sökningen. Detta kan anses vara en styrka i datainsamlingen att 

funna artiklar hittades i olika databaser. Denna studie kan anses ha uppnått denna 

reliabilitet då metoden är väl beskriven och följer en etablerad metod enligt 

Whittemore och Knafl (2005). Att använda denna stegvisa metod som Whittemore 

och Knafl (2005) beskrivit upplevdes som underlättande i arbetet med denna 

litteraturstudie.  

Samtliga artiklar var kvantitativa vilket kan förväntas med tanke på litteraturstudiens 

syfte. Artiklarna representerar forskning gjord i ett flertal länder från Afrika, Asien, 

Europa, Sydamerika och Nordamerika vilket stärker studiens generaliserbarhet. Det 

som även stärker generaliserbarheten är att samtliga kategorier stärks av mer än en 

resultatartikels resultat. Patientens läge på operationsbädden framkommer i flera 
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artiklar men forskarna har inte valt att undersöka detta närmare. Generaliserbarheten 

till svenska förhållanden bedöms som god då samtliga kategorier går att applicera 

inom svensk anestesisjukvård.  

De begränsningar som användes i PubMed var; clinical trials, abstract, English och 

artiklar publicerade de senaste 10 åren. Begränsningar i Cinahl var; English, all adult 

och artiklar publicerade år 2005-2015. I SweMed+ användes inga begränsningar. För 

att få ny forskning och begränsning i antal träffar valdes artiklar gjorda på 2000-talet. 

Begränsningarna valdes utifrån att båda författarna behärskar det engelska språket. 

Tidsbegränsningen sattes för att inkludera senaste forskningen inom området. Barn 

och vuxna har en olik anatomi och fysiologi, i denna studie valde författarna att 

studera feta vuxna. Dessa avgränsningar ses som relevanta speciellt då valet av 

ventilationssätt och användandet av LMA har ökat inom svensk anestesisjukvård. 

Efter genomläsning av 55 abstrakt granskades 20 artiklar i sin helhet varav 12 valdes 

ut att ingå i studien. Senare togs en av artiklarna bort då den inte svarade mot valt 

syfte. Då det endast fanns en artikel som handlade om val av patientläge söktes  

ytterligare en artikel via Dixon (2005) där en relaterad artikel valdes ut.  

Review artiklar och artiklar som handlade om specifika operationsmetoder 

exkluderades. En kvalitetsbedömning enligt GRADE gjordes av artiklarna och 11 

artiklar som bedömdes ha hög kvalité valdes att ingå i studiens resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). GRADE används för beslut om evidensstyrka i en vetenskaplig 

artikel (ibid). Författarna valde att inkludera en artikel av låg kvalitet då den svarade 

mot syftet och fick stöd av flera vetenskapliga artiklar i studien. 

 

Varje artikels innehåll sammanfattades dessutom på varsitt A4- ark för att underlätta 

sortering och kategorisering. Vilket ledde till en tydlig och strukturerad översikt för 

att kunna presentera resultatet. En artikelöversikt gjordes för att göra resultatet 

överskådligt och underlätta för läsaren som vill jämföra de olika studiernas design 

(Bilaga C).  

 

Samtliga artiklar var etisk godkända. Alla artiklar utom tre var randomiserade 

(Combes et al. 2005; Talab et al. 2009; Zoremba et al. 2010 b). Randomiserade 

studier anses ha högt bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2013). Studierna 

innefattade feta vuxna män och kvinnor som skulle genomgå kirurgiskt ingrepp som 

krävde generell anestesi. I Dixon et al. (2005) studie var deltagarna övervägande 

kvinnor medan det i Sinha et al. (2013) var det flest manliga deltagare. 

Deltagarantalet varierade mellan 28-142 patienter i studierna. En av artiklarna (Delay 

et al., 2008) hade ett stort bortfall och undermålig mätmetod. Slutsatsen från denna 

studie är ändå relevant att ta med då den stärks av andra studier som har kommit fram 

till likvärdiga resultat. I samtliga artiklar har relevanta mätmetoder använts för att 

påvisa trovärdiga resultat. 



 

   11 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur anestesisjuksköterskan med olika 

omvårdnadsstrategier kan upprätthålla en god ventilation hos den feta patienten som 

genomgår generell anestesi. Litteraturstudiens syfte uppnåddes genom att artiklarnas 

resultat diskuterades och delades in i tre kategorier som visade på de åtgärder som 

anestesisjuksköterskan självständigt eller efter ordination, kan använda i sitt arbete.  

Resultatdiskussion 

Studien innefattade 12 vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod (Almarakbi et al., 

2009; Altermatt et al., 2005; Combes et al., 2005; Delay et al., 2008; Dixon et al., 

2005; Katznelson et al., 2011; Reinius et al., 2009; Sinha et al., 20013; Talab et al., 

2009; Widad et al., 2009; Zoremba et al., 2010 a; Zoremba et al., 2010 b). I resultatet 

framkom tre olika anestesiologiska omvårdnadsåtgärder som anestesisjuksköterskan 

kan använda sig av för att ge den feta patienten en god ventilation under generell 

anestesi. Sju av de valda artiklarna tar upp val av olika ventilationsstrategier. Tre 

artiklar tar upp val av hjälpmedel och två av de valda artiklarna tar upp val av 

patientläge. 

 

Gällande valet av intraoperativa ventilationsstrategier har författarna funnit sju 

artiklar som belyser detta (Almarakbi et al., 2009; Delay et al., 2008; Katznelson et 

al., 2011; Reinius et al., 2009; Taleb et al., 2009; Zoremba et al., 2010a; Zoremba et 

al., 2010b). Hos feta patienter är komplikationsrisken större, atelektasbildningen mer 

omfattande och återhämtningstiden längre än hos normalviktiga (Zoremba et al., 

2010a). Av denna anledning kan det anses vara viktigt att åtgärder sätts in för att 

minska atelektasbildning (ibid).  

 

Då patienten ska sövas ventileras lungorna med 100 % syrgas under 2-3 minuter för 

att minska risken för syrebrist under intubationen (Hestnef & Espe, 2005). Rothen, 

Sporre, Engberg, Wegenius och Hedenstierna (1995) visade att om preoxygeneringen 

sker med 30 % syrgas istället för med 100 % uppstår ingen eller mycket liten 

atelektasbildning. De visade även att om preoxygeneringen blir förlängd till cirka 6 

minuter ökade atelektasytan. Zoremba, et al. (2010a) resultat visade att gruppen vilka 

erhöll hög syrgaskoncentration hade sämre postoperativ syresättning än gruppen vilka 

fick låg syrgaskoncentration. Detta påvisar att det är säkert att använda låga 

syrgaskoncentrationer under anestesi till feta personer (ibid), såväl som det är att 

använda låg halt syrgas till icke feta patienter vid preoxygenering (Rothen et al., 

1995). 
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Berg och Hagen (2013) beskrev att atelektaser kan förebyggas och reduceras genom 

att man blåser upp patientens lungor till ett luftvägstryck på 40 cm H2O och håller 

trycket under 15 sekunder så kallad rekryteringsmanöver (RM). Tre studier har 

undersökt detta (Almarakbi et al., 2009; Reinius et al., 2009; Talab et al., 2009). Talab 

et al. (2009) utvärderade användandet av RM och PEEP för att minska utvecklingen 

av atelektaser postoperativt hos patienter med övervikt och fetma. RM under 7-8 

sekunder med efterföljande PEEP 10 cmH2O ansågs effektivt för att förhindra 

atelektaser och förbättra syresättningen postoperativt samt förkorta vårdtiden (ibid). 

Ett liknande förfarande av RM styrktes av en annan studie där de positiva effekterna 

kvarstod upp till 40 minuter efter manövern (Reinius et al., 2009). Ett ökat 

luftvägstryck minskar det venösa återflödet. RM görs för att öppna upp avstängda 

lungregioner och atelektaser och därmed förbättra syresättningen (Blomqvist, 2005). 

RM är en potentiell farlig manöver och därför ska alltid en läkare närvara vid 

manövern. I och med det ökade och bibehållna trycket påverkas cirkulationen, vilket 

gör att patientens blodtryck kan sjunka. Övergående kan det även ske en sänkning av 

syremättnaden. Detta beror på att trycket i ventilerade områden stänger av 

cirkulationen, varav gasutbyte inte sker. Förutsättningen för att kunna utföra RM är 

därför att patienten har en stabil cirkulation och inte är hypovolem (ibid). 

 

Användandet av CPAP vid preoxygeneringen kortade tiden till optimal syrgasmättnad 

jämfört med spontanandning på mask (Deley et al., 2008). En nackdel med 

preoxygenering med CPAP är att patienterna kan ha svårt att tolerera det. För att 

uppnå maximal effekt av CPAP är det viktigt att hålla masken tätt kring patientens 

ansikte och patienterna kan uppleva motståndsandningen tung och jobbig (ibid). 

Zoremba et al. (2010 b) jämförde två ventilationsinställningar för att se vilken som 

var att föredra till den feta patienten som skulle genomgå generell anestesi. 

Tryckunderstödd ventilation där patienten har möjlighet att bibehålla spontanandning 

var bättre då tiden till desaturation var längre och patienterna hade bättre lungfunktion 

postoperativ jämfört med gruppen som fick tryckkontrollerad andning (ibid).  

Bibehållen spontanandning kan förbättra anpassningen mellan ventilation och 

perfussion i lungan (kan minska shunten med upptill 15-20%) och därmed förbättra 

syresättningen och utvädringen av koldioxid. Under PSV påbörjar patienten själv 

andetaget och ett gasflöde med förinställt tryck tillförs (Blomqvist, 2005).  
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Olika anestesigaser binder sig mer eller mindre till fett. Genom att hyperventilera den 

feta patienten vill Katznelson et al. (2011) i sin studie se om de kunde förkorta 

extubationstiden efter avslutad anestesi. Extubationstid kortades med tio minuter 

(ibid). Resultatet är intressant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då tiden på 

operationssalen är mycket kostsamt och vi lever dagligen med besparingskrav. 

Genom snabbare extubation ökar patientflödet vilket i sin tur leder kortare väntetider 

för patienten. 

Genom preoxygenering ersätts kvävet i alveolerna med syre (Espe & Hovind, 2013). 

Preoxygeneringen ökar därför säkerhetsmarginalerna för att undvika att patienten får 

syrebrist. Syftet är att ge patienten en oxygenreserv och därmed förlänga den apnétid 

som patienten kan tåla om det uppstår problem med svåra luftvägar (ibid). Feta 

patienter har mindre oxygenreserver och därmed tål de kortare apnétid än 

normalviktiga (Aune, 2013). Vid svår maskventilation och intubation sjunker 

syremättnaden hos feta patienter mycket snabbt. Feta patienter har därför ökad risk för 

hypoxi vid induktion av anestesin (ibid). LMA är ett av de hjälpmedel 

anestesisjuksköterskan har för att skapa fri luftväg hos patienter som ska genomgå ett 

kirurgiskt ingrepp som kräver generell anestesi. Sinha et al. (2013) visade att den 

säkra apnétiden ökar om laryngoskopsguidad LMA användes. Intuberingsbara LMA 

(ILMA) är utvecklade att framförallt användas på normalviktiga patienter men har 

visat sig vara ett utmärkt hjälpmedel vid intubation av feta. Användandet av ILMA 

som hjälp vid intubation förlänger den säkra apnétiden med två minuter, förkortar 

återhämtningstiden efter desaturation och minskar aspirationsrisken (Combes et al., 

2005).  LMA är även ett bra hjälpmedel för novisa användare, jämfört med 

maskventilation kunde novisa medicinstuderande skapa fri luft väg och ge en 

ventilation av god kvalitet till morbida överviktiga patienter (Widad et al., 2009). 

Detta resultat visar vilket bra och lättillgängligt hjälpmedel anestesisjuksköterskan 

kan använda sig av för att säkra en fri luftväg till den feta patienten perioperativt.   

 

Feta personer har minskad lungvolym redan i stående ställning jämfört med 

normalviktiga (Aune, 2013). Minskad lungvolym leder till att saturationen sjunker 

snabbt under induktionen av anestesin. Feta har mindre oxygenreserver och därmed 

kortare apnétid än hos normalviktiga. Höjd huvudända minskar trycket mot diafragma 

vilket gör att lungfunktionen och syresättningen förbättras hos den feta patienten 

(ibid). I resultatet framkom det att höjd huvudändan generellt var positivt för att skapa 

gynnsamma ventilationsförhållanden inför anestesi (Dixon et al., 2005). Höjd 

huvudända mellan 20° till näst in till sittande ställning gynnar ventilationen och 

preoxygeneringen av feta patienter (Altermatt et al. 2005). Patientens läge är en 

grundläggande och förhållandevis enkel åtgärd för att förbättra ventilationen till alla 

patienter med övervikt och fetma. Författarna fann först endast en artikel vilken 

undersökt patientlägets betydelse vid preoxygenering av feta patienter (Dixon et al., 

2005).  Zoremba et al. (2010 a) använder i sin studie höjd huvudända då tidigare 

forskning har visat att detta var att föredra till feta patienter. Detta patientläge är inget 
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de tar upp i sin slutsats om det har någon betydelse för deras resultat. Författarna 

ansåg att den första artikeln (Dixon et al., 2005) var mycket intressant och 

betydelsefull då den visade att det tog 46 sekunder längre tid till desaturation och gav 

en snabbare återhämtning om den feta patienten hade höjd huvudända vid 

preoxygenering jämfört med horisontellt läge. Därav var det betydelsefullt att hitta 

ytterligare artikel som belyste positioneringens betydelse av den feta patienten vid 

preoxygenering. Genom att välja relaterade artiklar under Dixon et al. (2005) i 

PubMed fann författarna en studie gjord av Altermatt et al. (2005). Deras studie visar 

att ha patienterna näst intill sittande vid preoxygeneringen ger 50-60 sekunder längre 

tid till desaturation efter apné jämfört att ha den feta patienten liggande plant på 

operationsbordet vid preoxygenering. Mellan 46-60 sekunder till desaturation ger 

anestesisjuksköterskan en betydelsefull tid till att säkra en fri luftväg och ökar 

patientsäkerheten avsevärt. Det är enkelt att utföra och ingen ordination behövs. 

 

För att kunna utföra anestesiologisk omvårdnad ska specialistsjuksköterskan med 

inriktning mot anestesi bland annat kunna genomföra anestesi utifrån patientens och 

behandlingens specifika förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014a). 

Anestesisjuksköterskan ska även kunna bedöma, etablera och upprätthålla en fri 

luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten. Anestesiologisk omvårdnad 

utförs av anestesisjuksköterskan och utgår från den enskilda patientens resurser och 

behov (ibid). PEEP, CPAP över 5 cmH2O och RM är läkarordinationer och därför är 

det viktigt att tillsammans med anestesiologen göra upp en handlingsplan om vilka 

strategier man ska använda sig av. En standardiserad vårdplan kan upprättas för 

grupper av patienter med samma medicinska diagnos, symtom/problem eller för 

patienter som genomgår samma typ av undersökning eller behandling. I planen ska 

relevanta åtgärder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet presenteras 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Konklusion och Implikation 

Att ha en förkunskap om den feta patientens förutsättningar relaterat till ventilationen 

inför generell anestesi ger anestesisjuksköterskan möjlighet att motverka och vara 

förberedd på eventuella problem. I denna litteraturstudie framkom tre teman, val av 

ventilationssätt, val av hjälpmedel och val av patientläge. I den kliniska verksamheten 

saknas ofta riktlinjer för vilken eller vilka ventilationsstrategier, hjälpmedel eller 

positionering som ska användas för att  ge patienten god och säker vård. Resultatet 

från denna studie visar att det finns forskning som kan användas till riktlinjer för hur 

anestesisjuksköterskan kan förebygga ventilationsproblem hos den feta patienten. 

Riktlinjerna bör skrivas av anestesiologer eftersom rekryteringsmanöver och PEEP 

nivå ska ordineras av läkare. Utifrån dessa riktlinjer kan anestesisjuksköterskan gå 

vidare och göra en standardiserad vårdplan som sedan ligger till grund för 

evidensbaserad omvårdnad och omhändertagande av den feta patienten som ska 

genomgå anestesi. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed Cinahl SveMed+ 

Ventilation 
Ventilation [MeSH]   

Ventilation 
Ventilation Ventilation 

Obese 
Obesity [MeSH]   

Obesity 
Obesity Obesity 

Generell anestesi Anesthsia general [MeSH]   Anesthsia general Anesthsia general 

Positionering Positioning   

Perioperativ Perioperative   
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 Tabell 2: Sökhistorik 

BILAGA A  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 
Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 

150205 PubMed 

Ventilation [MeSH]  AND Obesity 

[MeSH]  AND Anesthesia general 

[MeSH]   0    

150205 PubMed 

Obesity [MeSH]  AND Anesthesia 

general [MeSH]   AND Ventilation 

Limits: clinical trials; abstract; 

published in the last 10 years; 

English 12 12 11 9 

150205 PubMed 

Ventilation AND Obesity AND 

Anesthesia general 

Limits: Clinical trial; abstract;  

published in the last 10 years; 

English 18 7 4 1 

150214 CINHAL 

Ventilation AND Obesity AND 

Anesthesia general 

Limit; English, all adult, 2005-

2015 4 4 1 1 

150214 SveMed+ 

Ventilation AND obesity AND 

Anesthesia general 0    

150214 PubMed 

Perioperativ obesity positioning 

 32 32 4 0 

150419 PubMed Artikel tagen från Dixon sökning 3 1 1 1 1 
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 Tabell 3: Artikelöversikt 

 

Artikel 1 

 

Referens  Almarakbi et al. (2009). Effects of four intraoperative ventilatory strategies on respiratory 
compliance and gas exchange during loparoscopic gastric banding in obese patients. British 

Journal of Anesthsia 102(6), 862-8. 

Land  

Databas 
Egypten 

PubMed 

Syfte Att jämföra fyra olika ventilationsstrategiers effekt på ventilationen hos feta patienter som 
genomgår gastric banding operation.  

Metod:  

 

Design 

 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

Kvantitativ 
 
Randomiserad kontrollerad studie. 
 
60 patienter med BMI >30 kg / m² och ålder 18-60 år. 
 
Patienterna lottades in i fyra grupper. Första gruppen erhöll PEEP 10 cm H2O under hela 
anestesin. Grupp två erhöll en rekryteringsmanöver efter induktion. Grupp tre erhöll en 
rekryteringsmanöver och PEEP 10 cm H2O under hela anestesin. Sista guppen erhöll 
rekryteringsmanöver var tionde minut och PEEP på 10 cm H2O under hela anestesin. Samtliga 
patienter genomgick för denna studie en standardiserad sövning och övervakning. Artärnål 
användes för provtagning. 
 
Resultaten från de olika grupperna jämfördes och sammanställdes i tabeller. 
 
Tio patienter gav ej skriftligt medgivande. 

Slutsats Patienter som ingick i grupp fyra visade ökad respiratorisk följsamhet, högre arteriell 

syrgasmättnad och en minskad koldioxidansamling jämfört med de tre övriga grupperna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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Artikel 2 

 

Referens  Altermatt et al. (2005). Pre-oxygenation in the obese patient: effects of position on toleranse to 

apnoea. Britsh Journal of Anesthesia 95(5), 706-9 

Land  

Databas 
Chile 

PubMed 

Syfte Var att jämföra effektiviteten vid preoxsygenering relaterat till sittande eller liggande läge hos 

feta patienter. 

Metod:  

 

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Prospektiv jämförande studie 

 

40 vuxna patienter med BMI ≥ 35 kg/m² som skulle genomgå generell anestesi . Patienterna var 

klassificerade ASA 2 eller 3 

 

Patienterna delades in i två grupper. Grupp 1 var sittande vid preoxygeneringen medan grupp 2 

var liggande.  Samtliga patienter fick för denna studie en standardiserad positionering, 

övervakning och anestesi. Båda grupperna preoxynerades likvärdigt. Intubation gjordes med 

rapid sequence induction (RSI) i horisontalt läge. Efter intubation mätte man tiden till patientens 

saturation sjönk till 90 %. Arteriell blodgas togs före och efter preoxygenering. Pulsoxymetri 

användes under hela förloppet. 

 

Datan analyserades med hjälp av Kolmogorov-Smirnov´s test, ANOVA och Student´s t-test. 

 

Inget bortfall 

Slutsats Preoxygenering i sittand ställning ökar tiden till desaturation avsevärt jämfört med liggand 

position. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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Artikel 3 

 

Referens  Combes X. et al. (2005). Intubating laryngeal mask airway (ILMA) in morbidly obese and lean 

patients. Anesthesiology,  (102), 1106-9. 

Land  

Databas 
Frankrike 

Cinahl 

Syfte Var att jämföra kvalitén på luftvägshantering vid användandet av ILMA hos feta och smala 

patienter. 

Metod:  

 

Design 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Prospektiv jämförande studie 

 

100 vuxna patienter som skulle genomgå generell anestesi delades in i två grupper.  

 

Grupp 1 femtio  patienter med BMI ˃ 35 kg/ m². Grupp 2 femtio patienter med BMI ˂ 30 kg/ m².  

Samtliga patienter fick för denna studie en standardiserad premedicinering, övervakning och 

anestesi.  

 

Åtta erfarna anestesiologer med ingen tidigare erfarenhet av att använda ILMA genomförde 

intubationerna. Samtliga utförare fick utbildning på dockor innan handhavandet.  Antal lyckade 

intubationer vid första försöket räknades. Data bearbetades med chi-square test och Fisher exact 

test. 

 

0 

 

 

Slutsats ILMA är utvecklad för att användas på normalviktiga patienter men har visat sig vara ett 

värdefullt hjälpmedel vid intubation av feta patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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Artikel 4 

 

Referens  Delay J-M. et al. (2008). The effectiveness of noninvasive positive pressure ventilation to 

enhance proxyganation in morbidly obese patients: A randomized controlled study. International 

Anesthesia Research Society, 102(5). 

Land  

Databas 
Frankrike 

PubMed 

Syfte Var att jämföra effekten av användandet av CPAP eller spontan andning med mask vid 

preoxygenering av feta patienter som ska genomgå generell anestesi.  

Metod:  

 

Design 

 

Urval 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Prospektiv randomiserad studie. 

 

28 patienter som lämnat skriftligt medgivande, äldre än 18 år, BMI> 40 kg/m² som skulle 

genomgå planerad abdominell kirurgi under generell anestesi. 

 

Deltagarna delades in i två grupper. En grupp fick andas 100% syrgas på mask vid 

preoxygenering i fem minuter och en grupp i fem min med CPAP 4-6 cm H2O. Samtliga 

patienter fick för denna studie en standardiserad premedicinering och övervakning. Nio patienter 

i var grupp erhöll artärnål för provtagning. 

 

Blodgas togs omedelbert före syrgasadministration, i slutet av preoxygeneringen och fem min 

efter assisterd kontrollerad ventilation. Data analyserades med hjälp av Mann-Whitney test och 

Wilcoxon test. 

 

102 patienter screenades , 64 exkluderades på grund av att de inte uppfyllde kriterierna, nio 

patienter ville inte delta. 

Slutsats Tiden att uppnå optimal syrgasmättnad (95%) var 37 sekunder kortare i CPAP gruppen jämfört 

med gruppen vilka spontanandades  med mask vid preoxygeneringen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Låg 
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   VII 

 

Artikel 5 

 

Referens  Dixon B.J et al. (2005). Preoxygenation is more effective in the 25º head-up position than in the 

supine position in severely obese patients. Anesthesiology, 102, 1110-5 

Land  

Databas 
USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka om höjd huvudända är mer gynnsamt vid preoxygenering av feta patienter än vid 

horisontellt läge till patienter som genomgår generell anestesi. 

Metod:  

 

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

42 personer med ett BMI > 40 kg/m² och ålder 18-60 år som skulle genomgå gastic banding 

operation. 

 

Deltagarna fick lämna skriftligt medgivande och därefter delades de slumpvis in i två grupper. 

Grupp ett låg horisontellt på operationsbordet och andra gruppen hade huvudändan höjd 25º både 

vid  preoxygenering och operation.  Samtliga patienter fick för denna studie en standardiserad 

premedicinering, övervakning och anestesi. En intravenös- och en arteriell nål sattes.  En arteriell 

blodgasanalys gjordes före syrgasadministration och efter preoxygeneringen. Patienterna 

intuberades och ventilerades inte förrän syremättnaden visade på 92%. Tiden togs från 

induktionen tills syrgasmättnad på 92 % och därefter hur lång tid det tog att uppnå en 

syrgasmättnad på 97%. 

 

Data analyserades med hjälp av intention-to-treat analys metoden. Vid jämförelse av 

demografiska data användes Chi-square test. Gemensamma utfall analyserades med det 

oberoende Student´s-t testet. 

 

Två patienter exkluderades på grund av att det inte gick att sätta någon artärnål. 

Slutsats En höjning av huvudändan vid preoxygenering av feta patienter förlänger tiden till desaturation 

och skapar större tidsmarginal för att säkra luftvägen vid generell anestesi. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

Referens  Katznelson R. et al. (2011). Increased lung clearence of isoflorane shortens emergence in 

obesety: a prospective randomized-controlled trial. Acta Anesthesiologica Scandinavica, (55), 

995-1001 

Land  

Databas 
Kanada 

PubMed 

Syfte Var att undersöka om hyperventilation vid användning av anestesigas förkortar tiden till 

extubation efter generell anestesi hos feta patienter. 

Metod:  

 

 

Design 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Propektiv randomiserad kontrollerad studie 

 

36 patienter med BMI > 30 kg/m², ASA 1-3 som skulle genomgå planerad gynekologisk och 

urologisk kirurgi. 

 

Patienter fördelades slumpmässigt in i två grupper.  Samtliga patienter fick för denna studie en 

standardiserad premedicinering, övervakning och anestesi. När operationen var färdig 

hyperventilerades grupp ett med en tidalvolym av 8-10ml/kg och frekvens på 20-25 andetag/min, 

medan i grupp två normoventilerades patienterna och fick ett syrgasflöde på 15 l/min. 

 

Data analyserades med Student´s-t test och ANOVA. 

 

4 Patienter exkluderades. 2 patienter behövde andningssupport postoperativt på grund av att 

operationstiden blivit längre än beräknat. 1 patient hade fått Midazolam preoperativ och 1 patient 

hade fått Propofol. Bortfallet var jämt fördelat i de båda grupperna. 

Slutsats Hyperventilation förkortar tiden till extubation med tio minuter vid användning av Isoflorane vid 

generell anestesi hos feta patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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Artikel 7 

 

Referens  Reinius H et al. (2009). Prevention of  atelectasis in morbidly obese patients during general 

anesthesia and paralysis. Anesthesiology, 111, 979-87. 

Land  

Databas 
Sverige 

PubMed 

Syfte Att jämföra tre olika ventilationsstrategier för att minska mängden atelektaser och förbättra den 

respiratoriska funktionen hos feta patienter som genomgår generell anestesi. 

Metod:  

 

 

Design 

 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Prospektiv singel-blind randomiserad studie. 

 

28 patienter med BMI 45 ± 4 kg/m² som skulle genomgå gastric bypass operation. 

 

Patienterna lottades in i tre grupper. Grupp ett ventilerades med  PEEP 10 cmH2O. Grupp två 

genomgick en rekryteringsmanöver följt av ZEEP (0 cm H2O). Tredje gruppen genomgick 

rekryteringsmanöver följt av PEEP 10 cm H2O. Mätningen gjordes före induktion, 5 min, efter 

induktion och intubation, 5, 20 och 40 min efter interventionen. Datortomografi (CT) av 

lungorna utfördes innan induktion, 5 min efter induktion och intubation, 5 och 20 min efter 

intervention. 

 

All ventilationsdata spelades in på ett minneskort kopplat till ventilatorn och lades in i ett 

datorprogram för analys och CT granskades och jämfördes. 

 

Två patienter exkluderades på grund av sänkt lungkapacitet. 

Slutsats Studien visade att patienter i grupp tre fick minskad mängd atelektaser och förbättrad 

syresättning än övriga grupper. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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Artikel 8 

 

Referens  Sinha et al. (2013). ProSeal™ LMA increases safe apnea period in morbidly obese patients 

undergoing surgery under general anesthesia. Obesety Surgery,  (23), 580-584 

Land  

Databas 
Indien 

PubMed 

Syfte Var att se om man kunde minska apnétiden hos feta patienter genom att använd LMA istället för 

andningsmask vid intubation. 

Metod:  

 

Design 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Randomiserad singel-blind prospektiv studie 

 

96 vuxna patienter med ett BMI >35 kg/m² som skulle genomgå kirurgi med generell anestesi. 

 

Patienterna delades slumpvis in i två grupper. I grupp ett användes LMA och grupp två användes 

andningsmaskmask.  Samtliga patienter fick för denna studie en standardiserad premedicinering, 

positionering, övervakning och anestesi. Tiden från apné till saturation på 92 % mättes därefter 

mättes tiden det tog tills patienten uppnådde en saturation på 100%. Provtagning tog ur artärnål. 

 

Beskrivande statistisk metod användes. Jämförelser gjordes med chi-square test,  Fisher`s exact 

test for catagorical variables, Mann-Whitney test och Studen´s-t test. Resultaten bearbetades med 

hjälp av ett datorprogram. 

 

4 patienter exkluderads på grund av för låg saturation. 

Slutsats Desaturationstiden minskar signifikant om man använder sig av LMA vid intubation av feta 

patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 



BILAGA B  

   XI 

 

Artikel 9 

 

Referens  Talab H et al. (2009). Intraoperative ventilatory strategies for prevention of pulmonary atelectasis 

in obese patients undergoing laparoscopic bariatric surgery. International Anesthesia Research 

Society, 109(5), 1511-1516 

Land  

Databas 
Saudi Arabien 

PubMed 

Syfte Var att utvärdera säkerheten och effektiviteten av att använda rekryteringsmanöver (RM) och 

PEEP vid generell anestesi av feta patienter. 

Metod:  

 

Design 

 

 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Prospektiv dubbelblind kontrollerad studie 

 

58 vuxna patienter med ett BMI 30-50 kg/m² som ska genomgå laparoskopisk kirurgi. 

 

Patienterna lottades in i tre grupper. Grupp 1 fick RM och 0 PEEP, Grupp 2 fick RM och PEEP 5 

cmH2O 0ch grupp 3 fick RM och PEEP 10 cmH2O.  Samtliga patienter fick för denna studie en 

standardiserad premedicinering, positionering, övervakning och anestesi. CT-thorax gjordes pre- 

och postoperativt. Blodgas togs pre- och postoperativt. 

 

Datan analyserades i statistikprogrammet SPSS version 14. ANOVA och x²- test användes för 

analys. 

 

8 patienter exkluderades på grund av blödning eller syresättningsproblem. Bortfallet var jämt 

fördelat i grupperna. 

Slutsats RM följt av PEEP 10 cmH2O är mest effektivt för att förebygga atelektasbildning och förbättra 

syresättningen hos feta patienter som genomgår generell anestesi. Även den postoperativa vården 

förkortas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 



BILAGA B  

   XII 

 

Artikel 10 

 

Referens  Widad A et al. (2009). LMA Supreme™ versus facemask ventilation performed by novices: A 

comarative study in morbily obese patients showing difficult ventilation predictors. Obesety 

Surgery (19), 1624-1630 

Land  

Databas 
Frankrike 

PubMed 

Syfte Var att jämföra kvaliteten på ventilationen utförd av noviser på feta patienter. 

Metod:  

 

Design 

 

 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Prospektiv randomiserad crossover studie. 

 

30 vuxna patienter med BMI ≥ 30kg/m² och ASA 1-3 som skulle genomgå buk ingrepp.  

 

10 medicinstuderande med ingen tidigare erfarenhet av att hålla fri luftväg valdes ut. Samtliga 

studerande fick två timmars teoretisk och praktisk utbildning innan möte med patienterna. De 

studerande handleddes av en erfaren anestesiolog.  Samtliga patienter fick för denna studie en 

standardiserad premedicinering, övervakning och anestesi. De medicinstuderanden provade först 

att maskventilerade för att därefter sätta ned en LMA. Emellan sessionerna ventilerades 

patienterna av den erfarne anestesiologen.  

 

Ventilationskvalitet och svårighet bedömdes efter en skala bestående av sju indikatorer 0 = ingen 

ventilation och 12 = optimal och säker ventilation. Man använde även VAS (visuell analog skala) 

0 = svår och 100 = omöjlig 

 

En patient exkluderade på grund av en alltför svår luftväg. 

Slutsats LMA satt av novis gav en säkrare och bättre ventilation hos den feta patienten i jämförelse med 

maskventilation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 



BILAGA B  

   XIII 

 

Artikel 11 

 

Referens  Zoremba M et al. (2010, a). The influence of rerioperative oxygen concentration on 

postoperative lung function in moderately obese adults. European Society of Anesthesiology, 27 

(6), 501-507 

Land  

Databas 
Tyskland 

PubMed 

Syfte Att jämföra perioperativ inandning av låg- respektive hög syrgaskoncentrations påverkan på den 

postoperativa lungfunktionen och syrgasmättnaden. 

Metod:  

 

Design 

 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

Kvantitav 

 

Prospektiv randomiserad studie 

 

142 vuxna personer med BMI 25-35 kg/m² som skulle genomgå mindre perifer kirurgi i generell 

anestesi.  

 

Patienterna lottades in i två gruppen. Grupp ett fick andas 80 % syrgas under preoxygeneringen, 

därefter 40% under anestesin och 80 % efter extubation. Grupp två fick 100 % syrgas, 80% under 

anestesin och 100 % efter extubation.  Samtliga patienter fick för denna studie en standardiserad 

premedicinering, övervakning och anestesi. Huvudändan var höjd 30º. Spirometri genomfördes 

före anestesin och vid ankomst till postoperativa avdelningen när patienten var vaken nog att 

medverka ( 5-10 min). Spirometri och pulsoxymetri fortsattes att registreras ½, 2 och 24 timmar 

efter extubation. 

 

Resultaten analyserades i ett dataprogram och Student´s-t test användes. ANOVA, en samling 

statistiska metoder för hypotesprövning användes också för dataanalys. 

 

6 patienter ville inte fortsätta, 18 patienter exkluderades på grund av otillfredsställande 

mätningar, 2 patienter fick laryngospasm och 4 patienter var ovanligt svårintuberade. 1 patient 

kan vi inte finna varför den exkluderades. 

Slutsats Resultatet visade att gruppen vilka erhöll hög syrgaskoncentration hade sämre postoperativ 

syresättning än gruppen vilka fick låg syrgaskoncentration. Detta påvisar att det är säkert att 

använda låga syrgaskoncentrationer under anestesi till feta personer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 



BILAGA B  

   XIV 

 

Artikel 12 

 

 

  

Referens  Zoremba M et al. (2010, b). Effect of intra-operative pressure support vs pressure controlled 

ventilation on oxygenation and lung function in moderatley obese adults. Anesthesia, 65, 124-

129. 

Land  

Databas 
Tyskland 

PubMed 

Syfte Var att jämföra två olika ventilationsstrategier avseende syresättningen hos överviktiga patienter. 

Metod:  

 

Design 

 

 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

Kvantitativ 

 

Prospektiv studie 

 

78 patienter med BMI 25-35 kg/m², ASA 2-3 som skulle genomgå mindre kirurgi. 

 

Alla patienterna erhöll larynxmask (LMA) och lottades sedan in i två grupper. Grupp ett 

ventilerades med tryckunderstödd ventilation (PSV) och grupp två ventilerades med 

tryckkontrollerad ventilation (PCV).  Samtliga patienter fick för denna studie en standardiserad 

premedicinering, övervakning och anestesi. Postoperativt mättes medvetandegrad, fysisk 

aktivitet, hemodynamisk och respiratorisk stabilitet, saturation, smärta och frånvaro av 

illamående och shivering. 

 

Mätresultaten analyserad med hjälp av dataprogram och ANOVA, en samling statistiska metoder 

för hypotesprövning användes. 

 

3 patienter gav inget medgivande, 8 patienter föll utanför inklutionskriterierna, 2 patient fick 

laryngospasm, 1 patienter föll bort på grund av inadekvat placering av LMA, 7 patienter i PSV 

exkluderades på grund av för högt PCO2 under anestesi. 

Slutsats PSV ventilation är fysiologiskt bättre än PCV vid generell anestesi hos överviktiga patienter som 

genomgår mindre kirurgi. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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