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Abstrakt                        
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. Specialistsjuksköterskor med 
inriktning anestesisjukvård måste ha god kännedom om de anatomiska, fysiologiska och 
psykologiska förändringar som fetma medför för att kunna erbjuda säker vård till denna 
patientgrupp. 
Syfte: Att identifiera svårigheter vid hantering av luftvägen hos vuxna patienter med obesitas. 
Metod: En systematisk litteraturöversikt med syntes utfördes. Analysen av insamlad data har 
skett enligt mall av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Syntesen 
och analysen har genererat två huvudområden. 
Resultat: Två huvudsakliga områden som alla har betydelse och påverkas av obesitas har 
identifierats.  De områden som framkommit är maskventilation och intubation, Under dessa 
kategorier presenteras försvårande faktorer vid anestesi till patienten med obesitas, som stort 
nackomfång, minskad rörlighet i käken samt hög mallampatiklass. 
Konklusion: Den här litteraturstudien har identifierat svårigheter som anestesisjuksköterskan 
i sitt dagliga arbete kan ställas inför i mötet med den obesa patienten. Med kännedom om 
dessa svårigheter kan anestesisjuksköterskan skapa strategier för en anpassad och säker vård 
till även den obesa patienten. 
Nyckelord: Övervikt, Fetma, Luftvägshantering, Anestesisjukvård. 

 
Abstract  
Background: Obesity and obesity are a global growing problem. Specialist nurses with 
anesthetic care focus need to have a good knowledge of the anatomical, physiological and 
psychological changes that obesity causes to provide safe care to this patient group.  
Purpose: To identify difficulties in managing the airway in adults patients with obesity.  
Method: A systematic literature review with synthesis was performed. The analysis of 
collected data has been carried out according to the template of the Swedish Medical and 
Social Assessment (SBU) preparation. The synthesis of the analysis has generated two main 
areas. Results: Two main areas all of which are important and affected by obesity have been 
identified. The areas identified are mask ventilation and intubation. Under these categories, 
aggravating factors in anesthesia are presented to the patient with obesity, such as high neck 
circumference, reduced jaw movement, and high mallampathy class.  
Conclusion: This literature study has identified difficulties that the anesthetist nurse in his 
daily work can face in the meeting with the obese patient. Knowing these difficulties, the 
anesthesia nurse can create strategies for a customized and safe care to the obese patient.  
Keyword: Obesity, Obese, Airway management, Anesthesia nursing 
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1. Inledning 
I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård 
framgår att anestesisjuksköterska bland annat skall ha erforderlig kunskap för att kunna 
hantera luftvägen. Anestesisjuksköterskan skall utifrån patientens specifika förutsättningar 
kunna genomföra anestesi. Inom ramen för kompetensområdet ingår även att kunna bedöma, 
kunna upprätthålla en fri luftväg samt även övervaka, assistera och ventilera patienten. I en 
befolkning där allt fler lider av övervikt och fetma krävs därför inom anestesisjuksköterskans 
specialistområde god kunskap om vilka förändringar båda anatomiskt och fysiologiskt som 
föreligger hos denna patientgrupp. Genom att besitta denna kunskap kan 
anestesisjuksköterskan motsvara de förväntningar som lyfts fram i professionens 
kompetensbeskrivning (Riksföreningen för anestesisjuksköterskor, 2017). 
 
Författarna till denna studie har sin bakgrund inom ambulanssjukvården och akutsjukvården. 
Ett yrke där man som sjuksköterska i ambulanssjukvården eller på en akutmottagning i sin 
vardag kommer i kontakt med så gott som alla patientkategorier, däribland överviktiga 
patienter. Vår gemensamma föreställning är att den överviktiga patienten kräver mer 
utvidgade resurser för att erhålla samma typ av omvårdnad som den normalviktiga. Det kan 
exempelvis röra sig om en större blodtrycksmanschett vid blodtryckskontroll etc. Författarna 
till denna litteraturstudie ville identifiera vilka konsekvenser övervikt och fetma kommer få i 
våra kommande roller som anestesisjuksköterskor. 
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Bakgrund 
2.1 Övervikt och fetma i världen 
Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. Individer med övervikt och fetma löper en 
ökad risk att utveckla sekundärsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, gastrointestinala 
sjukdomar, diabetes typ 2, led-och muskelsjukdomar samt en stor påverkan på livskvaliteten. 
Trots de stora riskerna för sjukdom och ohälsa som föreligger vid övervikt och fetma, räcker 
oftast en mindre reduktion av kroppsvikten för att kraftigt reducera riskerna att drabbas av 
sjukdom (Fruh, 2017).  Övervikt och fetma definieras som en onormal eller överdriven 
ansamling och uppbyggnad utan av fett i kroppen som leder till negativ inverkan på hälsan.  
Övervikt och fetma klassificeras av World health organisation (WHO) som en folksjukdom.  
Enligt WHO har antalet individer med diagnoser övervikt eller fetma fördubblats sedan år 
1975. År 2016 var mer än 1,9 miljarder av världens vuxna (>18 år) överviktiga. Utav dessa 
led mer än 650 miljoner utav fetma. I Sverige visade siffrorna att 51% av befolkningen led av 
övervikt eller fetma. Övervikt och fetma var vanligare hos män än hos kvinnor. Majoriteten 
av världens befolkning lever i länder där övervikt och fetma skördar fler människoliv än 
undernäring (WHO, 2017). Body mass index (BMI) är ett mått för att bedöma förekomsten av 
övervikt och fetma hos befolkningen som uppnått vuxen ålder. BMI beräknas utifrån 
uppgifter om patientens aktuella längd och vikt där kroppsvikten i kilogram divideras med 
individens längd i meter i kvadrat. Detta resulterar i att informationen om patientens kilogram 
fördelat på kvadratmeter fås (Ortiz & Kwo, 2015). Gränsvärdet för att vad som klassas som 
övervikt går vid ett BMI över 25. BMI över 30 räknas som fetma. Utöver det finns 
underkategoriserande gränser för allvarlig och dödlig fetma. BMI är åldersberoende, vilket 
innebär att BMI hos gamla individer inte står i paritet med BMI för unga individer. Detta då 
äldre och unga individer har olika sammansättningar av beståndsdelar och kroppsvatten. 
Resultatet utav BMI skiljer sig inte åt mellan manligt och kvinnligt kön (WHO, 2017). 

 

2.3 Konsekvenser av övervikt och fetma 
 
2.3.1 Hjärt- och kärlsystemet 
Vid förekomst av övervikt och fetma finns ett starkt samband mellan övervikt och allvarlig 
påverkan på det kardiovaskulära systemet. Detta systemet påverkas av de följdsjukdomar som 
övervikt och fetma för med sig. Sjukdomar såsom hypertoni, diabetes mellitus och 
hyperlipidemi är sekundärsjukdomar som orsakas av övervikten och som i sin tur har allvarlig 
påverkan på hjärt-och kärlsystemet. En större cirkulerande blodvolym samt förhöjd 
sympatikusaktivitet ligger bakom utvecklingen av arteriell hypertoni. Blodvolymen i liter 
räknat är större än hos normalviktiga men beräknat på ml/kg är den lägre hos patienter som 
lider av fetma. Endast 45ml/kg till skillnad från normalviktiga där blodvolymen motsvarar 
70ml/kg, dock lider ofta obesa patienter av hypertoni orsakade av deras övervikt.  Arteriell 
hypertoni kan i förlängningen leda till utveckling av hypertrofi av hjärtmuskulaturen. En 
tredjedel av patientgruppen uppvisade vid ekokardiografi hypertrofi eller kranskärlspåverkan 
(Huschak, Busch & Kaisers, 2013). Vid samtidig förekomst av kardiovaskulär sjukdom och 
övervikt eller fetma ökar risken för att utveckla cancer. Speciellt om individen har fetma 
stadium 2 eller stadium 3. (Fruh, 2017). 
 
I takt med ökad andel kroppsfett ökar insulinresistensen, kroppens känslighet för insulin 
minskar och risken för att utveckla diabetes typ 2 ökar. En annan viktig faktor är då 
blodtrycket ökar samt antalet blodfetter ökar, så ökar därmed risken för tromboser i 
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kärlsystemet. Detta leder i sin tur till ökad risk för stroke, hjärtinfarkt och djup ventrombos 
(Huschak, Busch & Kaisers, 2013). Vid övervikt ses även en ökad halt av blodfetter i blodet 
till följd av ett överdrivet födointag och kroppens oförmåga att förbränna all energi. 
Konsekvensen blir att fett lagras i kroppens kärlväggar. I takt med ökad inlagring av fett i 
kärlväggar, ett ökat blodtryck som ökar påfrestningen på kärlväggen ökar risken för att 
inlagringen i kärlväggen skall ruptera och bilda en tromb som lossnar från kärlväggen och 
sedermera i kombination med högt blodtryck riskerar att orsaka en total ocklusion av kärl, 
vilket leder till bland annat stroke och hjärtinfarkt. Högt blodtryck uppkommer bland annat 
som följd av en ökad inlagring av fett i kärlens väggar vilket medför ett ökande systemiskt 
motstånd när blodet skall passera genom kärlsystemet. Detta orsakar ett ökande blodtryck. I 
kombination med en ökad kroppshydda ökar då belastningen av kärlen och kärlsystemet 
vilket ytterligare ökar blodtrycket. (Golbidi, Mesdaghinia & Laher, 2012; Huschak, Busch & 
Kaisers, 2013). 
 

2.3.2 Metabola funktioner  
De metaboliska och kardiovaskulära konsekvenserna av övervikt och fetma är nära besläktade 
med varandra. Den inflammatoriska processen som orsakas av fetman och dess 
följdsjukdomar är en stark bidragande orsak till insulinresistens (Johnson, Milner & 
Makowski, 2012). Kroppens reglering av mättnadskänslan utgör grundproblematiken hos en 
individ med övervikt. I hypothalamus i hjärnan styrs graden av mättnadskänsla och 
hungerkänsla och vid förekomst av övervikt krävs ett högre energiintag för att uppnå nivån 
för mättnadskänsla i hypothalamus jämfört med en normalviktig individ. Hos många individer 
med övervikt och fetma finns en genetiskt betingad störd balans i hypothalamus vilka ökar 
benägenheten för att patienten ska utveckla överviktsproblematik. Människans födointag 
utgör en av grundstenarna för mänsklig existens. Detta innebär signalerna från hypothalamus 
som avser att stimulera till energiintag är starka och människan har av sin natur svårt att 
ignorera dessa signaler. Detta är en viktig faktor då dessa signaler är viktiga att motarbeta vid 
en viktnedgång (Sun, Li, Yang, Li, Qiu & Zhu, 2017). Vad som ytterligare utgör en ogynnsam 
faktor är att en överviktig individ som gått ned i vikt har då ett lägre energibehov jämför med 
en individ som ständigt varit normalviktig. Detta innebär att en individ som reducerat sin vikt 
måste vara extra återhållsam med energiintag, trots att denne är normalviktig. Detta 
predisponerar individen för en återkommande viktuppgång (Keel, Bodell, Haedt-Matt, 
Williams & Appelbaum, 2017).  
 
Det metabola syndromet beskriver kombinationen av högt blodtryck, diabetes typ 2 samt 
rubbning av blodfetterna. Faktorer som i sin tur har sin grund i bukfetma. I takt med en 
ökande kroppshydda räcker inte effekten av det kroppsegna hormonet insulin till för att hålla 
blodglukos nivåerna inom referensvärdet. Den oxidativa stress som övervikt i kombination 
med högt blodtryck orsakar medför även en minskad känslighet för insulin. Detta får effekten 
att blodets nivåer av glukos ökar och orsakar på sikt skador såsom ökad aterosklerotisk 
inlagring i kärlväggar vilket kan leda till trombosbildning, skador på nervsystemet vilket kan 
leda till förlorad känsel i bl.a. fötter samt en minskad förmåga för kroppen att lagra den energi 
som individen tillgodogör sig genom födointag då insulinet verkar genom att släppa in 
energin i cellen (Golbidi, Mesdaghinia & Laher, 2012). 
 
2.3.3 Energiförbrukning 
I takt med ökande kroppsmassa ökar även kroppens energiförbrukning. Fysiologiskt innebär 
det en större kraftsamling till att förflytta en överviktig kropp. Detta medför att kroppens 
energiförbrukning ökar, trots att personen lever ett stillasittande liv. Då det krävs större 
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energiförbrukning för en tung kropp att utföra vardagliga sysslor krävs då ett större 
energiintag vilket medför att övervikten förvärras ytterligare (Celis-Morales et al, 2017).  
 
2.3.4 Gastrointestinala komplikationer 
Förutom nedsatt lungfunktion har vuxna som lider av obesitas förändringar i den 
gastrointestinala fysiologin som kan påverka luftvägshantering (Cartagena, 2005) 
Individer med övervikt och fetma har ett ökat intraabdominellt tryck. Detta orsakas av en 
ökad fettansamling i bukens håligheter. En ökad ansamling av fett skapar ett ökat tryck mot 
bröstkorgens övre segment. Vidare löper överviktiga individer ökad risk att drabbas av 
hiatusbråck samt refluxsjukdom till följd av ökad magsäcksvolym. Vidare beskriver studien 
att ett lägre pH-värde i ventrikeln samt i takt med ökade magsäcksvolymer ökar risken för 
aspiration i samband med anestesiinduktion. Ett lägre pH-värde är även förenat med skador i 
luftvägarnas slemhinnor och sedermera på lungvävnaden. (Pieracci, Barie & Ponpa 2006). 
Utöver hiatusbråck är också en ökad relaxation av den nedre esofagussfinktern en bidragande 
faktor till förekomst av refluxsjukdom. Det förhöjda buktrycket i kombination med 
anatomiska förändringar i den nedre esofagussfinktern är den bakomliggande orsaken till 
refluxproblematiken hos obesa patienter (Hampel, Abraham & El-Serag, 2005) 
 
2.4 Luftvägen och lungfunktion 
Hos individer med övervikt och fetma ansamlas fett i gommen och i svalget. Då det ej 
anatomiskt finns några stödjande strukturer belägna framom eller vid sidan av gom och svalg 
kollaberar därför luftvägen lätt. Konsekvensen för patientens blir att det krävs ett högre tryck 
under inspirationsfasen för att öppna upp och sedan hålla luftvägen öppen för att göra 
luftpassagen möjlig. Enligt studierna ökar syrgas förbrukningen linjärt med vikt hos 
överviktiga individer. De flesta överviktiga patienter lider av vilo-hypoxi, dvs låg syresättning 
som uppkommer till följd av att patienten ligger på rygg vilket påverkar ventilationen av 
syrgas och koldioxid. Eftersom det ansamlade överskottsfettet bidrar till ökad metabolisk 
aktivitet, ökar i sin tur den kroppsegna produktionen utav koldioxidproduktionen. I paritet till 
detta ökar även behovet av koldioxidelimination (Huschak, Busch & Kaisers, 2013; Malhotra 
& Hilman, 2008). 
 
I studien McAuliffe, Faan och Edge (2007) påvisas att en kombination av dessa effekter 
kräver att fetmapatienter har en högre minutventilation för att upprätthålla adekvata 
ventilationsförhållanden. En eventuell ytterligare metabolisk stress ökar konsumtionsbehovet 
av syrgas. Hos dessa individer finns en liten eller mycket liten marginal, en mindre reducering 
av lungfunktionen kan snabbt leda till underventilation. 
 
Fetma medför lägre total lungkapacitet och mindre tidalvolymer. Personer som lider av fetma 
har också generellt sett en lägre funktionell residualkapacitet (FRC) vilket ökar risken för 
uppkomst av atelektaser som följd av att alveoler kollaberar. Låg FRC innebär också lägre 
nivåer av lagrat syre vilket ökar benägenheten för utveckling av desaturation. Överviktiga 
individer, även utan bakomliggande lungsjukdom, har en relativt ökad risk att drabbas hypoxi 
i vila. Till följd av minskad funktionell residualkapacitet (FRC) i takt med att BMI-värdet för 
patienten ökar. Ett minskat FRC orsakar en minskad syrgas reserv. Minskat FRC minskar 
tonus i luftvägen samt lungvävnaden vilket resulterar i atelektaser samt att kvoten för 
ventilation och perfusion försämras då gasutbytet mellan cirkulationen och lungans luft 
försämras. I takt med att lungan förlorar tonus till följd av minskat FRC samt minskad 
ventilation genom alveolerna så ökar atlektasbildningen ytterligare vilket orsakar hypoxi hos 
individen (Dargin & Medzon, 2010; Malhotra & Hilman, 2008). 
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Obstruktiv sömnapnésyndom (OSAS) innebär ett uppehåll i luftflödet i mer än 10 sekunder 
vid sömn. Detta trots att patienten gör inandning försök. För att diagnostiseras med OSAS ska 
minst 5 tillfällen med uppehåll av luftflöde inträffa per timma, detta trots att individen gör 
försök till inandning.  Symtom som personer med obehandlad OSAS uppvisar är huvudvärk, 
daglig trötthet till följd av en avbruten och ej effektfull nattlig sömn samt ett frekvent och 
högt snarkande nattetid. Även ett plötsligt uppvaknande hör till vanliga symtom. OSAS 
påverkar individen genom att de mjukare strukturerna i luftvägens övre segment faller 
samman och därigenom orsakar en blockering av luftvägen. OSAS är vanligt förekommande 
hos patienter som lider av övervikt och fetma, det finns ett stort mörkertal då många ej fått sitt 
tillstånd diagnostiserat. Riskerna för att drabbas av OSAS ökar vid manligt kön, ålder mer än 
65 år, stor omkrets om nacken samt BMI > 30 (Malhotra & Hilman, 2008). 
 
2.5 Luftvägsbedömning av patient med obesitas 
Patienter med övervikt och fetma har en ofta förekommande ansamling av fett i nackregionen. 
Detta får konsekvensen att huvudet ej maximalt kan böjas bakåt vid bedömning av luftväg. En 
stor och tjock tungbas motverkar även möjlighet att adekvat kunna okulärt bedöma patientens 
luftväg inför intubation. Kombinationen av patientens minskade förmåga att röra nacken, 
ökade fettansamling i tunga och svalg samt den minskade förmågan till att gapa gör att 
patienten erhåller ett dåligt eller mycket dåligt resultat vid Mallampati och Thyromentalt 
avstånd. Detta då faktorerna minskad nackrörlighet, en trång luftväg samt en minskad 
förmåga att gapa utgör alla tre en ökad risk för komplikationer i samband med 
luftvägshantering (Mcauliffe & Edge,2007). 
Det finns studier som visat på ett linjärt samband mellan högt BMI och hög mallamptiklass. 
Högt BMI innebär enligt studien oftare en högre mallamptiklass vilket indikerar för en svårare 
hantering och säkerställning av luftvägen (Lee, Hosford, Lee, Parnes & Shapshay, 2015). 
 
 
2.6 Anestesiologisk omvårdnad 
Anestesisjuksköterskan skall kunna utifrån patientens specifika förutsättningar genomföra 
anestesi. Inom ramen för kompetensområdet ingår även att kunna bedöma, åstadkomma samt 
kunna upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera och ventilera patienten. 
Anestesisjuksköterskan förväntas utöver detta skapa en vårdande relation till den enskilda 
patienten och behöver då skaffa sig kännedom om denna (Riksföreningen för 
anestesisjuksköterskor, 2017). 
För att kunna ge en god och säker vård krävs att professioner inom vården har en särskild 
kompetens i hur säker vård skapas. Säker vård är en av de sex kärnkompetenserna för 
anestesisjuksköterskan. Säker vård innebär en fördjupad kunskap vad gäller risker med vården 
och hur man som vårdpersonal arbetar för att minimera risk för vårdskada. En god och säker 
vård skapas genom god kännedom om likväl patientens som de egna förutsättningarna. Äldre, 
multisjuka eller obesa patienter löper högre risk att drabbas av vårdskador till följd av att 
vården inte varit säker vilket ställer ytterligare krav om kunskap i hur en säker vård ges av 
vårdgivaren i mötet med denna patientgrupp (Bergqvist Månsson, 2016) Lagstiftning gör 
gällande att enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) skall jämställd och god vård ges till 
hela befolkningen. Vårdgivaren förväntas också planera och organisera den givna vården för 
att individanpassa och se till att vården är god och säker. 
Patienter som lider av övervikt eller fetma är en patientgrupp som ofta utsätts för 
stigmatisering och diskriminering. Stigmatisering och diskriminering av överviktiga och 
patienter med fetma kan medföra konsekvenser med emotionella, fysiologiska och 
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psykosociala effekter. Till exempel visar det sig att blodtrycket ökar, känslan av utanförskap 
blir större och tankar på självmord uppkommer i större utsträckning (Puhl & King 2013). 
 
3. Problemformulering 
I och med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med inriktning på 
anestesisjukvård och den ökande andelen av befolkningen som lider av fetma ställs krav på 
specialistsjuksköterskor att ha god kännedom om de anatomiska, fysiologiska och 
psykologiska förändringar som övervikt och fetma medför. Specialistsjuksköterskor förväntas 
kunna hantera luftvägen och genomföra anestesi utifrån patientens specifika behov vilket då 
ställer krav om kunskap på de förändringar som sker hos patienter med övervikt och fetma. 
Övervikt och fetma medför en rad följdsjukdomar som gör att denna patientgruppen i hög 
grad involveras av hälso- och sjukvården som är den plats där specialistsjuksköterskor med 
inriktning mot anestesisjukvård är verksam. Detta innebär att det är en patientgrupp som 
kommer vara representerad i det vardagliga arbetet.  
 
 
4. Syfte   
Att identifiera svårigheter vid hantering av luftvägen hos vuxna patienter med obesitas. 
 
 
5. Metod 
 
5.1 Design 
En systematisk litteraturöversikt med syntes utfördes enligt statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU, 2017) riktlinjer för systematiska litteraturstudier. En systematisk 
litteraturstudie innebär att författarna sammanställer och sammanväger den tillgängliga 
aktuella forskningen inom området. Författarna av denna litteraturstudie valde denna design 
då den möjliggör att en stor mängd forskningsmaterial kan sammanfattas och presenteras 
inom vald kontext. En litteraturstudie syftar enligt SBU (2017) till att ge en överblick av 
befintlig evidens och det aktuella forskningsläget vilket gjort metoden lämplig för att redovisa 
studien syfte.   
 
5.2 Urval 
Inklusionskriterier var studier utförda på vuxna, att tidskriften skulle vara peer-reviewed samt 
att artiklarna hade ett etiskt godkännande. Under sökförfarandet begränsandes sökresultatet 
till artiklar publicerade de senaste 10 åren men genom ett manuellt urval av inkluderade 
artiklars referenslistor har artiklar äldre än 10 år som besvarat studiens syfte inkluderats. 
Endast artiklar skrivna på engelska har inkluderats. Exklusionskriterier var studier 
innehållande gravida. Av ekonomiska skäl har även artiklar som krävt köp exkluderats. Totalt 
exkluderades fem artiklar som krävt köp men som eventuellt kunnat vara av relevans. 
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Tabell 1: Flödeschema av urval.  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lästa	titlar	

N	=	7224	

Lästa	abstrakt	

N	=	365	

Lästa	artiklar	

N	=89	

Kvalitetsgranskade	artiklar	

N	=	26	

Uteslutna	efter	läst	titel	

N	=	6859	

Uteslutna	efter	kvalitetsgranskning	

N	=	9	

Uteslutna	efter	läst	abstrakt		

N	=	276	

Uteslutna	efter	läst	artikel	

N	=	69	

Inkluderade	från	manuell	sökning	

N	=	6	

Inkluderade	artiklar	

N	=	17	
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Tabell 1.  Sökningsförfarande 

 
5.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde mellan 28 December 2017 och 9 Januari 2018. Vid val av artiklar har 
databassökningar utförts i fyra olika databaser för att säkerställa att minsta möjliga bortfall 
uppkommit under artikelsökning. De fyra databaser som användes var PubMed, CINAHL 
samt Scopus som enligt Polit och Beck (2013) lämpar sig väl för databassökningar inom 
huvudämnet omvårdnad. Utöver sökning i de båda databaserna har även manuella sökningar 
gjorts genom relevanta artiklars referenslistor. För att översätta våra sökord till engelska och 
få relevanta meshtermer användes verktyget svensk mesh. Meshtermer och CINAHL 
headings användes för att bredda sökningen. Sökord, träffar samt antal lästa abstrakt och 
artiklar redovisas i tabeller 2-4. Efter avslutad datainsamling har ingen ytterliggare 
litteratursökning gjorts. 
 
5.4 Kvalitetsgranskning 
Vid kvalitetsgranskning av de 26 artiklar som bedömts möta studiens syfte har en 
granskningsmall utformad av Linköpings universitet används. Granskningsmallarna som 
använts har varit speciellt utformade efter vilken metod studien haft. I granskningsmallarna 
besvarades påståenden om artiklarnas innehåll med ”ja”, ”nej”, ”information saknas” eller 

Sökning 
nummer 
Pubmed 

Sökord Träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar 

1. Obesity AND airway management 409 26 8 
2. Obese AND Airway management 

 
482 14 6 

3. Obes* AND Airway 
 

765 18 2 

4. Obes* AND Anesthesia 592 26 8 
5. Generel anesthesia AND obesity 

 
171 19 7 

6. Obes* AND laryngoscopy 
 

145 27 27 

7. Obes* AND Maskventilation 93 11 11 
8. Obesity AND Ventilation 

 
807 20 9 

Sökning 
nummer 
Cinahl 

Sökord Träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar 

1. Obesity AND Ventilation 
 

127 25 3 

2. Obese AND Airway management 
 

34 12 2 

3. Anesthesia AND Obese 
 

85 21 5 

4. Airway Management AND obesity 
 

52 19 3 

5. Obesity AND anesthesia 133 26 4 
Sökning 
nummer 
Scopus 

Sökord Träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar 

1. Obesity AND airway management 375 29 9 
2. Obesity AND Anesthesia 1543 32 8 
3. Obesity AND Ventilation 1398 37 4 
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”inte tillämpbart”. Egenskaper hos artiklarna som genererar hög kvalitet är välformulerat 
syfte, relevant urval, bortfallsanalys och att ett etiskt resonemang redovisas. Utöver det skall 
metoden och resultatet vara relevant och väl beskrivet. Då författarna initialt granskat 
artiklarna enskilt har de artiklar som bedömts ha medel eller hög kvalité och tänkt att 
inkluderas i resultatet också granskats av den andra parten av författarparet för att undvika 
eventuella felkällor eller inkludering av artiklar med låg kvalitet. För att säkerställa att 
kvalitetsgranskningen genomförts korrekt har den skett med stöd av SBU:s (2017) handbok 
för forskningsmetoder. SBU (2017) påvisar där vilka parametrar som bidrar till hög respektive 
låg kvalitet hos granskade studier. Efter kvalitetsgranskningen återstod 17 artiklar.
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Tabell 2. Inkluderade artiklar.  
Titel, författare, år och land Syfte Metod Deltagare Intervention och 

kontroll 
Resultat Kvalitet 

A multicentre observational 
study of intra-operative 
ventilatory management during 
general anaesthesia: tidal 
volumes and relation to body 
weight. 

S. Jaber,Y. Coisel, G. 
Chanques, E. Futier, J.-M. 
Constantin, P. Michelet, M. 
Beaussier, J.-Y. Lefrant, B. 
Allaouchiche, X. Capdevila and 
E. Marret 2012, Frankrike 

Att ge en förklaring till 
mekanisk ventilation och 
beskriva patientfaktorer som 
kan ligga bakom eventuellt 
förstorade tidalvolymer samt 
identifiera vilka 
andningsmode som är 
vanligast.  

Prospektiv 
observationsstudie. 

2937  Volymkontrollerat aningsmode 
är mest använt. Utförare 
överskattar lungvolymerna hos 
den obesa patienten vilket 
medför allt för stora 
tidalvolymer som i sin tur kan 
leda till barotrauma och skador 
på lungvävnad.  

 

Hög 

A randomized clinical 
comparison of the Intersurgical 
i-gel and LMA Unique in non-
obese adults during general 
surgery 

D.Cattano, L.Ferrario, 
V.Maddukuri, S.Sridhar, 
Y.Khalil, C.Hagberg. 2011, 
USA  

Jämförselse mellan iGel och 
den traditionella 
larynxmasken när det 
kommer till tid, placering och 
funktion.  

 

RCT 50 uLMA = n 25 
iGel = n 25 

iGel gick betydligt snabbare att 
applicera. I alla andra aspekter 
så var de likvärdiga varandra.  

 

Medel 

Apneic oxygenation during 
prolonged laryngoscopy in 
obese patients: a randomized, 
controlled trial of nasal oxygen 
administration 
S.K.Ramachandran, 
A.Cosnowski, A.Shanks, 
C.R.Turner  2010, USA  

Att utvärdera hur nasal 02-
tillförsel påverkar 
saturationen vid simulerad 
svår laryngoskopering på 
obesa patienter.  

 

RCT  
30 Erhöll nasal 02 = n 

15 
Standardiserad 
metod = n 15.  

Nasal 02-tillförsel under 
simulerad svår 
laryngoskopering förlängde 
tiden då patienten klarade att 
upprätthålla adekvat saturation 
hos obesa patienter.  

 

Medel 
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Titel, författare, år och land Syfte Metod Deltagare Intervention och 
kontroll 

Resultat Kvalitet 

Comparison between intubation 
and the laryngeal mask airway 
in moderately obese adults  

M. Zoremba, H. Aust, L. 
Eberhart, S. Braunecker, H. 
Wulf  

2009, Tyskland 

 

Jämförelse mellan 
larynxmask och 
endotrachealintubation för att 
se hur den postoperativa 
lungvolymen och arteriella 
saturationen påverkas.  

 

RCT 134 Intubation = n 67 
Larynxmask = 67 

Obsesa patienter som genomgår 
mindre kirurgi gynnas av att 
ges larynxmask snarare än 
endotrachealintubation.  

 

Medel 

Difficult intubation in obese 
patients: incidence, riskfactors, 
and complications in the 
operating theatre and in 
intensive care units 
 
A.DeJong, 
N.Molinari,Y.Pouzeratte, 
D.Verzilli, G.Chanques, 
B.Jung, E.Futier, P.-
F.Perrigault, P.Colson, 
X.Capdevil, S.Jaber 
2015, Frankrike 

Huvudsyftet att undersöka 
förekomst av svår intubation 
på IVA och på operation av 
överviktspatienter. Andra 
syftet var att bedöma 
riskfaktorer och hjälpmedel 
vid intubation av 
överviktpatienter. 

Prospektiv 
observationsstudie. 

1400 
(ICU)    11035 
(Operation) 
 
Totalt n = 
15435 

 Hos överviktiga var det dubbelt 
så hög risk för 
intubationsproblematik på ICU 
jämfört med 
operation.  livshotande 
luftvägskomplikationer tillföljd 
av övervikten inträffade 20 
gånger oftare på ICU än på 
operation 

Medel 

Difficult mask ventilation in 
obese patients: analysis of 
predictive factors   
A. Leoni, S. Arlati, D. GHISI, 
M. Verwej, D. Lugani, P. 
Ghisi, G. Cappelleri V, Cedrati. 
A. El Tantawi Ali Alsheraei, 
M. Pocar, V. Ceriani, G. 
Aldegheri  

Identifiera preoperativa 
riskfaktorer för svår 
maskventilation hos obesa 
patienter.  

Prospektiv 
observationsstudie.  

 
 
 
 
 

309  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fyra riskfaktorer identifierades. 
Dessa var mallampatiklass, 
nackens omfång, manligt kön 
och begränsad gapförmåga.  

 

Medel 
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Titel, författare, år och land Syfte Metod Deltagare Intervention och 
kontroll 

Resultat Kvalitet 

Difficult Tracheal Intubation Is 
More Common in Obese Than 
in Lean Patients  

P, Juvin, E, Lavaut, H, Dupont, 
P, Lefevre, M, Demetriou, J-L, 
Dumoulin, J-M, Desmonts  
2003, Frankrike 

Att jämföra svårighetsgraden 
av intubering hos obesa och 
smala patienter med hjälp av 
mätinstrumentet IDS.  

 

Prospektiv 
observationsstudie. 

Smala = n 134 
Obesa = n 129 
 
Totalt n = 263 

 Graden av svåra intubationer är 
högre i gruppen med obesa 
patienter än hos smala.  

 
 
 
 

Medel 

Emergency Medical Service 
Providers’ Perspectives towards 
Management of the Morbidly 
Obese  

John J. Cienki 2016, USA  

Identifiera vilka svårigheter 
som finns vid hanteringen av 
obesa patiener.  

 

Tvärsnittsstudie 
med 
enkätundersökning. 

203  

 

 De tre faktorerna som angås 
svårast enligt enkäten var 
förflyttning av patienten, 
luftvägshantering samt 
säkerställa en venös infart.  

 

Medel. 

Intraoperative Ventilation of 
Morbidly Obese Patients 
Guided by Transpulmonary 
Pressure  

L.Eichler, K.Truskowska, 
A.Dupree, P. Busch, A.E. 
Goetz, C.Zöllner  2017, 
Tyskland  

Att jämföra en 
standardeserade 
ventilationsmode gentemot 
en individuell inställning med 
målvärden -1 till 1 och mäta 
det endexpiratoriska trycket. 

 

RCT 37 PEEP 10 
(standardmode) = n 
17 
Individuellt 
anpassat = n 20 

Studien visar att ett högre PEEP 
än vid de standardeserade 
metoderna (10cmH2O) inte gav 
någon signifikant ökning av den 
per- och postoperativa 
saturationen.  

 

Medel 

Laryngoscopy and Tracheal 
Intubation in the Head-Elevated 
Position in Obese Patients: A 
Randomized, Controlled, 
Equivalence Trial S L. Rao, A 
R. Kunselman, G Schuler, S 
DesHarnais 2008, USA.  

Att undersöka om ramp-
positioneringen gav en 
tidsvinst vid intubation 
jämfört med att höja 
huvudändan med hjälp av 
filtar eller liknande.  

 

RCT 85 Filtar = n 43 
Bordsramp = n 42 

Positioneringen är viktig för 
lyckad endotrecheal intubation. 
I jämförelsen mellan filtar eller 
ramp-positionering med hjälp 
av operationsbordet fanns inga 
mätbara skillnader.  

 

Hög 
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Titel, författare, år och land Syfte Metod Deltagare Intervention och 
kontroll 

Resultat Kvalitet 

Pressure-controlled ventilation 
improves oxygenation during 
laparoscopic obesity surgery 
compared with volume-
controlled ventilation  

P. Cadi, T. Guenoun, D. 
Journois, J.-M. Chevallier, J.-L. 
Diehl, D. Safran  

2008, Frankrike  

 

Att jämföra volymontrollerad 
och tryckkontrollerat 
andningsmode laparaskopi 
hos patienter med kraftig 
övervikt.  

 

RCT 36 Volymkontrollerad 
ventilation = n 18 
Tryckkontrollerad 
ventilation = n 18 

Studien visar att ett högre PEEP 
and vid de standardiserade 
metoderna (10cmH2O) inte  

gav någon signifikant ökning av 
den per- och postoperativa 
saturationen.  

 

Medel 

ProSeal laryngeal mask airway 
improves oxygenation when 
used as a conduit prior to 
laryngoscope guided intubation 
in bariatric patients  

A Sinha, L Jayaraman, D 
Punhani, B Panigrahi  

2013, Indien  

Att jämföra 
ventilationseffekten genom 
att mäta saturationen på 
patienter som genomgått 
fetmaoperationer med 
larynxmask eller traditionell 
maskventilation under 
preoxygenering. 

RCT 40 Maskventilation = 
n 20 
Larynxmask = n 20 

Användning av larynxmask 
ökar syrgasreserverna tydligt i 
jämförelse men traditionell 
maskventilation.  

 

Hög 

ProSealTM LMA Increases 
Safe Apnea Period in Morbidly 
Obese Patients Undergoing 
Surgery under General 
Anesthesia  

A Sinha, L Jayaraman, D 
Punhani  

2013, Indien  
 

Att undersöka möjligheten att 
utöka den säkra apnetiden 
med hjälp av larynxmask och 
sedan använda den som 
ledare för 
endotrachealintubation. 

RCT 100 Maskventilation = 
n 52 
Larynxmask = 48 

Användning av larynxmask 
istället för traditionell 
maskventilation under 
preoxygeneringen  

förlängde den säkra apnetiden 
hos obesa patienter  

 

Medel 
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Titel, författare, år och land Syfte Metod Deltagare Intervention och 
kontroll 

Resultat Kvalitet 

Shoulder and head elevation 
improves laryngoscopic view 
for tracheal intubation in 
nonobese as well as obese 
individuals  

P.W. Lebowitz, H. Shay, T. 
Straker, D. Rubin 2012, USA  

 

Undersöka om ramp-
positionen förenklar 
laryngoskopering hos 
patienter med både normalt 
och högt BMI.  

 

Prospektiv, 
självkontrollerad. 

189  Ramp-positionen gav bättre 
eller liknande förutsättningar 
under larygoskopering i 
jämnförselse med det 
traditionella sniffpositionen i 
hela den undersökta 
populationen. 

Medel 

The Impact of Obesity on the 
Outcome of Emergency 
Intubation in Trauma Patients 
 
Z C. Sifri, H Kim, R Lavery, A 
Mohr, D H. Livingston 
 
2008, USA 
 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera effekten av 
fetma på resultatet av 
akutintubation hos trauma 
patienter samt att identifiera 
riskfaktorer för 
postintubation respiratoriska 
komplikationer. 

Retrospektiv 9980 personer  Obesitas är inte en faktor som 
ökar risken för 
postintubationsrelaterade 
komplikationer eller morbiditet 
efter akuta intubationer. 

Medel 

The Importance of Increased 
Neck Circumference to 
Intubation Difficulties in Obese 
Patients  

 

H Gonzalez,V Minville,K 
Delanoue,M Mazerolles,D 
Concina, Olivier Fourcade  

2008, Frankrike 

 

Att jämföra svårighetsgraden 
av intubering hos obesa och 
smala patienter.  

 

RCT 131 Obesa = n 70 
Smala = 61 

Graden av svåra intubationer är 
högre i gruppen med obesa 
patienter än hos smala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel 
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Titel, författare, år och land Syfte Metod Deltagare Intervention och 
kontroll 

Resultat Kvalitet 

The Process of Prehospital 
Airway Management: 
Challenges and Solutions 
During Paramedic Endotracheal 
Intubation  

M.E. Prekker, H. Kwok,J. Shin, 
D. Carlbom, A. Grabinsky, 
T.D. Rea 

2014, USA  

 

Beskriva och förklara 
svårigheter vid intubation 
prehospitalt.  

 

Retrospektiv 7523  

 

 Luftvägshanterig prehospitalt 
medför flera utmaningar. Bland 
annat utrustning, personal, 
position och läkemedel. Ofta en 
kombination av alla faktorer.  

 

Medel 
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5.5 Analys 
17 artiklar genomgick en induktiv innehållsanalys med inspiration av SBU (2017) för att bilda 
kategorier innehållande de enskilda artiklarnas huvudsakliga resultat. De inkluderade 
artiklarnas huvudsakliga resultat har syntetiserats och redovisas under de huvudkategorier 
som presenteras i resultatet. Sammanvägning av de inkluderade artiklarnas resultat har gjorts 
enligt SBU (2017) modell för syntetisering i litteraturöversikter som innebär att de 
inkluderade artiklarnas resultat inte genomgår en ny statistisk bearbetning och 
sammanvägning. Resultatet från de inkluderade artiklarna presenteras istället under respektive 
huvudkategori i löpande text med fullständig information om de parametrar som utforskats. 
Analysen genererade två stycken huvudkategorier vilka var maskventilation och intubation. 
	

5.6 Etiskt ställningstagande 
Helsingforsdeklarationen (2013) som är en deklaration innehållande etiska riktlinjer som 
medicinsk syftar till att främja respekten för patientens integritet och rättigheter men även 
hälsa och välbefinnande.  För att säkerställa att deltagarna i de inkluderade studierna 
behandlats etiskt korrekt har endast artiklar som har ett etiskt godkännande inkluderats i 
litteraturstudien. Enligt etiska riktlinjer för forskning har författarna arbetat objektivt och inga 
artiklar har avsiktligt uteslutits från resultatet, oberoende av om de styrkt författarnas 
föreställningar (Forsberg & Wengström, 2008). 
	

6. Resultat 
I analysen har två områden som motsvarar att besvara studiens syfte. De områden som 
framkommit redovisas nedan och är maskventilation och intubation. I resultatet har 17 
stycken artiklar inkluderats varav nio stycken RCT-studier, fem stycken prospektiva studier, 
två stycken retrospektiva studier samt en enkätstudie.  
	

6.1 Maskventilation 
Av totalt 17 inkluderade artiklar beskriver 2 artiklar maskventilation hos obesitaspatienter.  
Två stycken artiklar beskriver maskventilation hos obesa. En mindre italiensk studie och en 
stor amerikansk studie. Båda två bekräftar att maskventilation hos obesa är problematiskt. 
Den italienska studie (Leoni et al, 2013) undersökte vilka faktorer som försvårade 
maskventilation hos obesa patienter och en amerikansk enkätstudie (Cienki, 2016) som 
undersökte vad prehospital personal upplevde försvårade omhändertagandet av obesa 
patienter bekräftar båda att upprätthålla adekvat ventilation försvåras av obesitas. Leoni et al 
(2013) identifierar även vilka som varit de mest avgörande faktorerna för svår 
maskventilation hos obesa. 
 
Tabell 3 – här visas de faktorer som påverkar maskventilationen hos obesa patienter som 
syntetiserats från nedanstående 2 artiklar. 
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Tabell 3.  
Maskventilation   
Försvårande faktorer Leoni et al, 2013  
Läckage Cienki, 2016 
Preoxygenering Sinha et al. 2013a & 2013b; 

Zoremba, Aust, Eberhart, 
Braunecker och Wulf, 2009; 
Cattano, Ferrario, Maddukuri, 
Sridhar, Khalil & Hagberg, 2011 

Appliceringstid Cattano, Ferrario, Maddukuri, 
Sridhar, Khalil och Hagberg, 2011 

 
  
En studie (Leoni et al, 2013) med 309 obesa patienter med ett snitt BMI på 42,5 (±8.3) kg/m2 
visade på olika faktorer som gör maskventilation svårare hos obesa patienter än hos 
normalviktiga. Av de 309 patienter som genomgick studien var totalt 8,8 % svåra att 
maskventilera och de vanligaste faktorerna bakom detta var manligt kön (p = 0.061), 
Mallampati klassifikation, nackens omfång och begränsad rörlighet i käken (p = 0.046). 8,8 % 
av de deltagande bedömdes vara svårventilerade med mask vilket i jämförelse med den 
normalviktiga populationen är signifikant högre. Det identifierades inte bara att nackens 
omfång var en faktor för eventuell svår maskventilation utan också att det fanns ett linjärt 
samband (1.17 per centimeter) mellan svår maskventilation och stort nackomfång. 
  
Den andra studie (Cienki, 2016) bekräftar också svårigheter med luftvägshantering hos obesa. 
Det har också visat sig vara ett problem även prehospitalt. En enkätstudie undersökte vilka 
faktorer som prehospital personal upplever vara de främsta svårigheterna i samband med 
omvårdanden av obesa patienter. Deltagarantalet var 525 individer och svarsfrekvensen var 
37 %. I rankningen var hantering av den obesa patientens luftväg placerad på en tredje plats 
efter förflyttning av patienten och etablering av venösa venvägar. Svårigheterna berodde på 
svårigheter att intubera samt att upprätthålla adekvat syresättning och ventilation på grund av 
läckage maskventilation. 
 

Det har visat sig att de patienter som erhållit larynxmask vid preoxygenering haft en längre 
säker apnétid. För gruppen med larynxmask var den säkra apnétiden mätt i sekunder 337,4 (± 
61) medan den för kontrollgruppen som erhållit sedvanlig preoxygenering med svalgtub och 
maskventilation var 205,0 (± 48,2) sekunder. Det fanns signifikanta skillnader i 
återhämtningstid av SpO2. Återhämtning från 92% till 100% mätt i sekunder påvisade att 
tiden för gruppen med larynxmask var 42,1 (± 5) medan kontrollgruppen med svalgtub och 
maskventilation krävde 49,7 (± 6) sekunder för återhämtning (Sinha et al. 2013a). 

 
Vid jämförelse av pO2 efter preoxygenering med antingen larynxmask eller svalgtub och mask 
påvisades en signifikant ökning hos de som erhållit larynxmask när pO2 mätts innan 
laryngoskopering påbörjats. För gruppen med larynxmask var pO2 36 kPa i jämförelse med 
kontrollgruppen som mätte 23 kPa (p= <0,0001). Detta medför och bekräftar också att den 
säkra apnétiden för de som erhållit larynxmask varit längre (Sinha et al. 2013b). 
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I en jämförelse (n = 50) av två typer av larynxmasker som applicerats på överviktiga patienter 
visade det sig att medeltiden mätt i sekunder för applicering var 21,04 (±12,6) för i-Gel 
medan den för uLMA som är en kuffad larynxmask var 30,04 (±14,1) sekunder (p = 0,02). 
Gruppen som erhöll i-Gel hade ett snitt BMI på 27,8 medan den för uLMA-gruppen var 26,3. 
Vid uppföljning 24 timmar efter avlägsnandet visades inga signifikanta skillnader mellan de 
båda grupperna (Cattano, Ferrario, Maddukuri, Sridhar, Khalil & Hagberg, 2011). 
 

6.2 Intubation 
Av de totalt 17 inkluderade artiklar beskriver totalt 8 artiklar problem relaterade till intubation 
av individer med obesitas. Dessa är syntetiserade och presenterade i tabell 4 här nedan. 
 
Tabell 4. 
Intubation  
Nackens omkrets De Jong et al, 2014; Gonzales et al, 

2008 
BMI Prekker et al, 2014; Juvin et al, 2003; 

Gonzales et al, 2008 
Nedsatt gapförmåga De Jong et al, 2014 
Begränsad nackrörlighet De Jong et al, 2014; Prekker et al, 

2014 
OSA De Jong et al, 2014 
Larynxmask Sinha et al. 2013a & 2013b; Zoremba, 

Aust, Eberhart, Braunecker och Wulf, 
2009   

Position Rao, Kunselman, Schuler & 
DesHarnais, 2008; Lebowitz, Shay, 
Straker & Rubin, 2011 

Ventilation Cadi, Guenoun, Journois, Diehl & 
Safran, 2008; Jaber et al. 2012; 
Eichler, Truskowska, Dupree, Busch, 
Goetz & Zöllner, 2017 

 
Två amerikanska studier (Prekker, Kwok, Shin, Carlbom, Grabinsky & Rea, 2014) och 
(Sifri,Kim,Lavery,Mohr & Livingston, 2008)  har på olika sätt granskat huruvida obesitas är 
en försvårande omständighet vid intubering prehospitalt eller på akutmottagningen. Prekker, 
Kwok, Shin, Carlbom, Grabinsky & Rea (2014) granskade patientfall (n = 7523) i databaser 
och kunde påvisa att i 28 % av fallen var obesitas en försvårande faktor medan Sifiri, Kim, 
Lavery, Mohr och Livingstone (2008) i sin studie granskat tidigare insamlad data (n = 9980) 
från intubationer som utförts prehospitalt eller på akutmottagningen och de menar att obesitas 
inte varit en faktor som påverkat intubationen men de menar dock att högt BMI kan ha 
påverkan på patientens ventilation. 
	

Två franska studier Gonzales,Minville,Delanoue, Mazerolles, Concina & Fourcade ( 2008) 
och Juvin et al (2003) har undersökt sambandet mellan IDS (intubtion difficult scale) och 
BMI där har man kunnat visa på att incidensen av svåra intubationer är mer än 10 
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procentenheter högre än hos den normalviktiga befolkningen båda studierna. I de båda 
studierna jämfördes totalt 199 obesa eller dödligt obesa med 195 normalviktiga. I en 
sammanräkning av de båda studierna visade sig 30 obesa patienter vara svårintuberade enligt 
IDS vilket motsvarar 15 % av den obesa undersökningsgruppen. 
	

I en jämförelse av förekomst av intubationssvårigheter jämfördes en grupp på 70 stycken 
personer med dödlig övervikt och 61 personer med normalvikt. 14,3% av gruppen med dödlig 
övervikt erhöll hög poäng på IDS. I gruppen normalviktiga hade endast 3% av dessa 61 
personer en hög IDS-poäng. Nackomkrets och ett högt BMI visade sig vara oberoende 
korrelerade med en svår intubation. Studien fastslår således att intubationssvårigheter vid 
endotrakeal intubation är mer frekvent förekommande hos personer med dödlig övervikt 
(14,3%) jämfört med normalviktiga personer då endast 3% var svåra att utföra en lyckad 
intubation hos. I studien undersöktes och jämförde tyromentalt avstånd, BMI, stort 
nackomfång och antal Mallampati-poäng (Gonzales,Minville,Delanoue, Mazerolles, Concina 
& Fourcade (2008). 
	

Juvin et al (2003) jämförde obesa (n = 129) med ett BMI över 35 med normalviktiga (n = 
134) för att skatta graden av svåra intubationer med hjälp av IDS. Det visade sig att 15,5 % av 
den obesa populationen ansågs vara svårintuberade enligt IDS medan i populationen med 
normalviktiga visade samma mätning att 2,2% var svårintuberad. I studien kunde man också 
notera att obesa patienter tenderar att uppvisa lägre saturation än den normalviktiga 
populationen under tiden då intubationen genomförs. 
	

På patienter som visat sig vara svårintuberade kan saturationen hållas över 95 % under 
apnetiden under en längre tid om administrering av nasal syrgas sker i samband med 
laryngoskopering. Detta har visat sig i en studie då man simulerade svåra intubationer på 30 
obesa män med BMI mellan 30 och 35. 15 av patienterna erhöll nasal syrgas i samband med 
laryngoskoperingen efter det att de preoxygenerats och sövts intravenöst på sedvanligt vis och 
det visade sig att den gruppen kunde bibehålla en saturation > 95 % under längre tid än de 
som inte haft tillförsel av syrgas. Skillnaden var i snitt 1.02 minuter längre för gruppen med 
nasal tillförsel av syrgas (p = 0.001). Det framkom även att gruppen som tillfördes syrgas 
nasalt tenderar att ha en snabbare återhämtningstid upp till 99 % saturation än de utan 
(Ramachandran, Cosnowski, Shaks & Turner, 2009). 
 
I två indiska studier gjorda av Sinha et al. (2013a & 2013b) och en tysk studie Zoremba, Aust, 
Eberhart, Braunecker och Wulf (2009)  har studier gjorts med syfte att utvärdera huruvida pO2 
och den säkra apnétiden påverkas om patienten erhåller larynxmask snarare än intubation och 
om larynxmasken kan förbättra preoxygeneringen gentemot traditionell svalgtub och 
maskventilation. De tre studierna (n =274) inkluderar personer som alla hade ett BMI över 30. 
De tre studierna pekar på fördelar med larynxmasken som ett högre p02 efter preoxygenering 
samt en förlängd säker apnetid och signifikant bättre lungfunktion postoperativt i jämförelse 
med de som intuberats. Den amerikanska studien av Cattano, Ferrario, Maddukuri, Sridhar, 
Khalil och Hagberg (2011) jämförde två olika larynxmasker för att identifiera eventuella 
skillnader och appliceringstider. Det visade sig att utöver skillnad i appliceringstid var de 
båda larynxmaskerna likvärdiga de första 24 postoperativa timmarna. 
 
134 obesa patienter med ett BMI mellan 30 och 35 deltog i en studie där man jämförde och 
utvärdera hur två olika metoder för att etablera fri luftväg påverkade lungfunktionen och den 
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postoperativa saturationen. De två metoderna som jämfördes i studien var intubation och 
användning av larynxmask. Jämförelsen visade att de deltagare som erhållit larynxmask hade 
signifikant bättre postoperativ lungfunktion och saturation de första 24 timmarna i jämförelse 
med den grupp som intuberats (<0.001). Båda grupperna uppvisade dock försämring av 
lungfunktion och saturation postoperativt i förhållande till deras preoperativa värden 
(Zoremba, Aust, Eberhart, Braunecker & Wulf, 2009). 
 
En jämförelse av huruvida intubationssvårigheter hos obesa är mer frekventa på  IVA än på 
operationsavdelningar visar att antalet svåra intubationer på obesa är 20 gånger fler på IVA än 
på operationsavdelningar. Studien har gjorts genom observationer på intubationer på IVA (n = 
1400) och operationsavdelningen (n = 11035) och samtliga undersökta har haft ett BMI över 
30. Förekomsten av komplikationer som krävt intubation visade sig även vara högre på IVA. I 
båda undersökta grupperna var de främsta faktorerna för svåra intubationer begränsad 
förmåga att gapa, nackstelhet och obstruktiv sömnapné. Patienter som varit svårintuberade 
tenderade också att i större utsträckning drabbas av potentiellt livshotande komplikationer i 
högre utsträckning än de som varit lätta att intubera (De Jong et al, 2014). 
	

I en studie av Prekker, Kwok, Shin, Carlbom, Grabinsky & Rea (2014) utfördes en studie på 
7523 patientfall där ambulanspersonal gjort intubation eller intubationsförsök. Antalet 
patienter som kunde erhålla en lyckad endotrakeal intubation vid första intubationsförsöket 
var 77%, vilket sedan minskade i takt med att intubationsförsöken upprepas.  
Vid Mallampatiklass 1 ( när en komplett vy av epiglottis ses) lyckades intubationsförsöken i 
95% av fallen. Detta jämfört mot när mallampatiklass 4 sågs, då endast 31% av intubationerna 
lyckades. En rad faktorer i studien utgjorde försvårande omständigheter. Exempelvis 
blodfylld och/eller sekretfylld luftväg. Fortsättningsvis utgjorde en rad fler faktorer 
försvårande omständigheter, 28% av intubationsförsöken försvårades på grund av fetma, 17% 
av intubationsförsöken försvårades av oförmåga till optimal positionering av patienten samt 
6% av fallen hade patienten så omfattande ansikts/ryggmärgsskada att intubationen 
försvårades. Dessa ovanstående faktorer krävde samtliga upprepade försök för att upprätta en 
lyckad intubation. Sammantaget uppstod intubationssvårigheter i 36% av intubationsförsöken. 
Vid dessa tillfällen där en patient krävde mer än 3 försök att intuberas byttes intuberade 
personal ut samt försök till optimering av positionen utfördes. 
	

I en studie av Sifri,Kim,Lavery,Mohr & Livingston (2008) deltog 9980 traumapatienter varav 
1435 patienter intuberades. I undersökningsgruppen ingick 46% magra patienter, 37% 
överviktiga, 15% patienter med fetma samt 2% led av dödlig övervikt. Studien fastslog att det 
inte gick att urskilja signifikanta skillnader angående intubationsförfarandet mellan grupperna 
magra, överviktiga, feta och dödligt överviktiga. Forskarna noterade dock att patienter med 
morbid obesitas var mer benägna att drabbas av skador i samband med intubationsförfarandet. 
Det fanns fortsättningsvis enligt studien inga signifikanta skillnader i luftvägskomplikationer 
mellan de fyra olika grupperna mager, överviktiga, feta och morbid överviktiga. Dock 
påvisades det att förekomsten av luftvägsproblem efter intubation ökade i takt med ett 
stigande BMI.  
 
Två stycken amerikanska studier (Rao, Kunselman, Schuler & DesHarnais, 2008) och 
(Lebowitz, Shay, Straker & Rubin, 2011) (n = 274) bekräftar båda två att genom ett optimerat 
läge där bröstkorg och huvudända höjs upp kan oddsen att lyckas med intubering på obesa 
patienter förbättras kraftigt. Studien av Rao, Kunselman, Schuler och DesHarnais (2008) visar 
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också att ett rampbord inte gav bättre förutsättningar för lyckad intubation än om läget 
optimerats med till exempel kuddar och filtar. 
	
I en studie med 189 patienter från ASA-klassifikationerna 1,2 och 3 jämfördes 
positionsoptimerade hjälpmedel med den “sniffing” position som vanligen används av 
anestesipersonal för att åstadkomma en god vy för att kunna lokalisera stämbanden. I studien 
ingick både patienter med övervikt samt normalviktiga patienter. I studien användes kuddar 
och övriga hjälpmedel för att upphöja patienternas axelparti samt bröstben uppåt och på så 
sätt skapa en rät horisontlinje som löper från huvudet ned genom överkroppen. Med denna 
metod uppnås en bättre och rakar vy över stämbanden och luftstrupen. I studien jämförs denna 
metod med den traditionella “sniffing position” där patientens huvud böjs bakåt vilket rätar ut 
luftvägen och ger en ökad överblick över luftvägens anatomiska strukturer. För att undersöka 
eventuella skillnader mellan de olika metoderna använde forskarna laryngoskop som 
registrerade den mängd kraft som användes för att uppnå tillräcklig god vy över stämbanden 
för att kunna utföra en endotrakeal intubation. Studien fastslog att genom att använda 
hjälpande kuddar och material för att höja patientens axlar och bröstkorg gav bättre eller lika 
goda möjligheter till en framgångsrik intubation som användning av “sniffing position” 
(Lebowitz, Shay, Straker & Rubin 2011). 
	
Rao, Kunselman, Schuler och DesHarnais (2008) menar att lägesoptimering förbättrar de 
visuella förutsättningarna att lyckas vid intubation. Deras studie jämförde också huruvida ett 
rampbord gav bättre förutsättningar än användandet av filtar som idag är en vanlig metod. Det 
visade sig att de båda metoderna gav liknande förutsättningar vid laryngoskopering. Studien 
genomfördes genom att 85 vuxna med BMI över 30 slumpmässigt delats in i att få 
huvudänden upphöjd med filtar (n = 43) och rampbord (n = 42). Laryngoskopering utfördes 
av utbildad vårdpersonal med varierande erfarenhet. I jämförelsen metoden emellan visade 
det sig att de båda var lika effektiva för att optimera läget.  
 
Tre studier har jämfört olika ventilationsinställningar hos obesa patienter som intuberats och 
jämfört hur det påverkat patienten per- och postoperativt. Två franska studier Cadi, Guenoun, 
Journois, Diehl och Safran (2008) och Jaber et al. (2012) påvisade att volymkontrollerad 
andning varit mest förekommande men att ingen signifikant skillnad i hemodynamik eller 
saturation kunde påvisas i jämförelse med tryckkontrollerad andning. En av studierna (Jaber 
et al. 2012) identifierade faktorer som var avgörande för om patienten erhöll för stora 
tidalvolymer peroperativt. En tysk studie (Eichler, Truskowska, Dupree, Busch, Goetz & 
Zöllner, 2017) undersökte huruvida individuell anpassning av PEEP gav bättre förutsättningar 
för patientens ventilation men per- och postoperativ mätning av saturationen kunde ingen 
skillnad påvisas. 
	
Trots att patienter med obesitas kräver ett högre tryck för god ventilation under 
inspirationsfasen visar en studie av Cadi, Guenoun, Journois, Diehl och Safran (2008)  att 
medellufttrycket hos obesa inte påverkas av om ventilatorn ställs in på volym eller 
tryckkontrollerad andningsmode. Studien utfördes genom att man lät 36 obesa patienter med 
ett BMI på > 35 delas i två grupper (n = 18) där hälften erhöll tryckkontrollerad ventilation 
och den andra gruppen erhöll volymkontrollerad andning och resultatet visar att 
luftvägstrycken varit liknande. I studien kunde också påvisas att ingen skillnad i 
hemodynamik kunde identifieras (p = <0.05). 
	
Volymkontrollerad andning har visat sig vara vanligast i samband med generell anestesi. 
Detta har framkommit i samband med en observationsstuide (n = 2960) där man observerat 
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och studerat vilka faktorer som påverkar tidalvolymerna i samband med mekansik ventilation. 
I samband med användning till patienter framkommer att i 18 % av fallen erhöll patienten 
större tidalvolymer än vad som rekommenderas, upp till 10 ml/kg. Kvinnligt kön och högt 
BMI visade sig vara de faktorer som hade störst inverkan på tidalvolymernas storlek. De båda 
faktorerna innebar en förhöjd tidalvolym (Jaber et al. 2012).  
	
I en studie (n = 37) observerades 37 patienter med dödlig fetma under mekansik ventilation 
för att undersöka vilka PEEP-nivåer som krävs för att bibehålla positivt endexpiratoriskt tryck 
under hela ventilationscykeln. Deltagarna delades i två grupper där den första gruppen (n = 
17) erhöll standardmässigt PEEP på 10 cmH20 och den andra (n = 20) erhöll individuellt 
anpassad PEEP utefter individuella mätvärden. Det visade sig att ett högre PEEP än det 
förbestämda värdet på 10 cmH20 krävdes för att bibehålla positivt endexpiratoriskt tryck 
under hela ventilationscykeln men man kunde också utläsa att ett högre PEEP inte påvisade 
någon vinning i intraoperativ eller postoperativ syresättning (Eichler, Truskowska, Dupree, 
Busch, Goetz & Zöllner, 2017). 
	
7. Diskussion 
	
7.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att identifiera svårigheter vid hantering av luftvägen hos vuxna som lider av 
obesitas. Författarna har gjort en systematisk litteraturöversikt med syntes och kvantitativ 
ansats för att synliggöra dessa svårigheter. Polit och Beck (2013) menar att en kvantitativ 
ansat lämpar sig väl för att undersöka mätbara fenomen vilket varit vår målsättning snarare än 
att redovisa upplevelser av fenomenet. 
	
Författarna har uteslutande arbetat från olika orter i Sverige och kommunikationen har till 
mycket stor del via e-baserad kommunikation. Det kan ses som en svaghet då det stundtals 
varit problematiskt att skapa diskussion. Författarna hade under urvalsförfarandet avsatta tider 
då båda arbetade parallellt med upprätthållen telefonkontakt för att effektivisera urvalet. De 
artiklar som ansetts relevanta lästes abstrakt på enskilt av en av författarna och ansågs artikeln 
vara fortsatt intressant lästes helheten av båda parter.  
	
Samtliga artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat är alla skrivna på engelska 
språket vilket var ett inklusionskriterium. För att undvika översättningsfel läste författarna 
artiklarna enskilt och förde en diskussion om innehållet för att bekräfta att innehållet förstås 
som samma sätt. I den fall där oenighet uppstått har lexikon används för att reda ut eventuellt 
svåra begrepp och sedan har ny diskussion förts om innehållet. Då författarna inte har 
engelska som förstaspråk kan detta ha bidragit till missförstånd trots vidtagna åtgärder. Det 
finns således en risk att denna faktor kan ha påverkat resultatet. Då de artiklar som 
inkluderades i litteraturstudien var skrivna på det engelska språket har dock bidragit till att 
utbudet av inhämtad relevant litteratur varit mycket god.  
	
I översättningsarbetet med abstract från svenska till engelska har ett e-baserat 
översättningsprogram används vilket kan ha givit en bristfällig översättning. Översättningen 
har kontrollästes av författarna och blivande kollegor för att säkerställa att den stämt överens 
med den svenska versionen. 
	

Artiklarna som inkluderats har utförts i olika kontext. Författarna har ändå gjort ett aktivt val 
att inkludera artiklar utförda såväl prehospitalt som peroperativt då anestesisjuksköterskan i 
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Sverige är verksamma i båda sammanhang samt att luftvägsproblematiken hos obesa inte 
skiljer sig efter kontext.  
	
I resultatet har vissa artiklar som varit äldre än de 10 år som författarna på förhand haft som 
begränsning inkluderats. De artiklar som trots detta har inkluderats har inkluderats efter 
granskning av relevanta artiklars referenslistor. De har inkluderats då de bedömts motsvara 
studiens syfte. De artiklar som inkluderats genom manuellt urval har genomgått samma 
kvalitetsgranskning som övriga artiklar.  
	
För att granska kvaliteten i de artiklar som motsvarade studiens syfte användes en 
granskningsmall framtagen av Linköpings universitet. Artiklar som bedömts ha medel eller 
hög kvalite har inkluderats för att säkerställa att resultatet i den här litteraturöversikten ska 
hålla hög kvalitet. Författarna har enskilt granskat hälften av artiklarna och de artiklar som 
bedömts hålla medel eller hög kvalitet har sedan granskats av den andra parten för att 
säkerställa att studier med låg kvalitet inte inkluderats i resultatet. Att författarna arbetat 
enskilt och eftergranskat varandras arbete kan ses som en styrka. Författarna själva har dock 
stundvis upplevt att diskussionen författarna mellan blivit bristfällig på grund av det faktum 
att man inte rent fysiskt träffats under granskningsfasen. 
 
Reliabiliteten och validiteten i studien har stärkts av att författarna noggrant beskrivit de 
förfaranden som utförts under arbetet med studien. Genom att följa de beskrivna förfarandena 
kan samma resultat uppnås. Reliabilitet betyder att upprepning av studiens metod ger ett 
liknande resultat och är av betydelse då det tyder på att den kvantitativa data som mätts är 
korrekt. Författarna har även valt en metod som varit lämplig för studiens syfte vilket även det 
styrker validiteten. Genom att endast inkludera artiklar med hög till medelhög kvalitet ökar 
även graden av evidens i studien (Webb & Roe 2008) 
 
Studiens sensitivitet har stärkts av att litteratursökning skett i tre separata databaser och för att 
undvika att relevanta artiklar fallit bort har författarna medvetet använt sig av breda sökord i 
samband med litteratursökningen vilket givit stort urval av data. I tabell 1 där 
sökningsförfarandet synliggöras redovisas att det booelska sökordet AND används. Detta för 
att kombinera sökorden och ge en högre specificitet	(Polit & Beck, 2013).	
	
I den systematiska litteraturöversikten har artiklar från hela världen och av båda könen 
inkluderats. Detta på grund av att författarna tidigt i sökningsförfarandet tagit beslut om att 
hantering av obesa patientens luftväg varit likartad i stora delar av världen och inte skiljt sig 
könen emellan vilket också bekräftats under arbetet med studien. En faktor som identifierats 
är skillnader i material eller inställningar på medicinteknisk apparatur emellan de olika länder 
som artiklar inkluderats från och detta kan ses som en försvårande faktor. Att artiklar från 
hela världen och med båda könen inkluderats bör ses som en styrka för studien då 
överförbarheten är global och generaliserbarheten stor menar Polit och Beck (2013). De 
menar också att tidigt besluta sig för vilken kontext studien skall vara generaliserbar till är av 
betydande vikt. Författarnas intention var att nå en bred målgrupp där det gemensamma varit 
intresse för studiens syfte. 
	
Polit och Beck (2013) menar att man i analysfasen bör arbeta etappvis genom att i perioder 
låta arbetet vila för att undvika att som författare riskera bortse från eventuella brister i 
studien. Tack vare upplägget med uppsatsarbetet har författarna tillåtits att ta ett steg bort från 
arbetet och låtit uppsatsen vila under någon vecka vilket bidragit till att författarna när de 
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återtagit arbetet med nya ögon kunnat upptäcka eventuella brister som tidigare varit 
förbisedda. Detta sätt att arbeta bidrar enligt Polit och Beck (2013) till en ökad trovärdighet. 
	
Alla resultatartiklar har genomgått en etisk prövning och fått godkännande av en etisk 
kommitté. Författarna har under urvalsprocessen aktivt undanhållit sina egna erfarenheter och 
förförståelser om ämnet för att oberoende av dessa arbetat med urvalet. Detta har lett till att 
inga artiklar har inkluderats eller uteslutits på grund av att de bekräftat eller avfärdat en 
förväntning från författarna. Detta menar Polit och Beck (2013) vara två faktorer som bidrar 
till en ökad trovärdighet hos studien. 
 

Studiens trovärdighet påverkas av huruvida hantering och analys av inkludera artiklar 
redovisas och diskuteras. Genom att författarna tydligt beskrivit hur analysen utförts och data 
hanterats stärks studiens trovärdighet. För att ytterligare öka trovärdigheten i studien har hela 
problemområdet täckts in genom breda sökningar i flera databaser och författarna har använt 
sig av beprövade granskningsmallar vid kvalitetsgranskning av artiklar som inkluderats i 
studiens resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006)  

7.2 Resultatdiskussion 
Den här systematiska litteraturstudiens syfte var att identifiera svårigheter vid 
luftvägshantering av obesa. I anestesisjuksköterskan kompetensbeskrivning (Riksföreningen 
för anestesisjuksköterskor, 2017) framgår att den givna vården skall vara säker och 
individanpassad. Genom att belysa dessa svårigheter kan verksamma anestesisjuksköterskor 
som arbetar med luftvägshantering inskaffa strategier för att på ett optimalt sätt anpassa den 
givna vården efter de svårigheter som visat sig finnas för att den skall vara så säker och av så 
god kvalitet som möjligt. 
	
Maskventilation 
I litteraturen har faktorer som påverkar maskventilation hos obesa identifierats. Dessa faktorer 
var manligt kön, mallampati klassifikation, nackens omfång och begränsad rörlighet i käken. 
	
I studier som inkluderats i denna litteraturstudie framkommer information om att de 
försvårande faktorerna kring maskventilation utav en obesitaspatient utgörs av nackens 
Mallampati-klassificeringen samt käkens rörelseförmåga (Leoni et al, 2013). Samtliga dessa 
faktorer enskilt eller i kombination utgör försvårande faktorer för att framgångsrikt kunna 
maskventilera en obesitaspatient. Att luftvägshantering generellt är svårt vet man sedan 
tidigare och studier (Crimelisk et al, 2017) visar att man som sjuksköterska kan skaffa sig stor 
kunskap i luftvägshantering genom simulationsövningar. Genom att simulera menar man att 
även personal med lite kunskap och erfarenhet kan inskaffa kunskaper som är jämförbara med 
mer erfaren personal genom simuleringsträning. I och med de försvårande faktorer som 
maskventilation medför hos den obesa patienten kan således enligt Crimelisk et al (2017) 
träning medföra ökad kompetens för att i slutändan utföra en säkrare vård. 
	
I kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor framgår att legitimerad sjuksköterska 
ska ha kunskap och kompetens om patientens komplexa omvårdnadsbehov rörande bland 
annat andning och cirkulation. Det framgår även att patientens individuella omvårdnadsbehov 
skall stå i centrum för omhändertagandet av patienten. (Socialstyrelsen, 2017) 
Där fins faktorer som går att applicera och knyta till denna kompetensbeskrivning. Som ovan 
nämnt utgör manipulation av käkleden för att etablera fri luftväg en svårighet vid 
omhändertagandet av luftvägen hos den överviktige patienten. Likaså en tjock och stor 
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nackomkrets samt en hög mallampatiklassificering. Då dessa tre faktorer spelar en central roll 
vid omhändertagandet av luftvägen krävs att den legitimerade sjuksköterskan har förmåga och 
kunskaper om att centrera sitt fokus kring dessa faktorer för att kunna nå framgång vid 
assisterad andning av den överviktige patienten.  
 
En ökad bemanning vid omhändertagande av luftvägen hos en överviktig patienten är viktigt 
(Bengtsson & Bull, 2014). Exempelvis när det kommer till att manuellt hålla käklyft för att 
med framgång kunna ventilera patienten. Anestesisjuksköterskor har angett i in intervjustudie 
att anestesipersonal vid induktion och sövning av överviktiga patienter har önskemål om extra 
hjälpande händer vid anestesi till patient med högt BMI. Konsekvensen riskerar annars att en 
fri luftväg ej kan upprätthållas. 
  
Att nackens omkrets, mallampatiklassificeringen samt käkens rörelseförmåga har visat sig 
vara försvårande faktorer hos obesa patienten (Leoni et al, 2013) Men det fanns ingen evidens 
för huruvida dessa faktorer skulle vara försvårande även hos en normalviktig med någon av 
dessa anatomiska skillnader. och studier menar att det inte skulle finnas något samband 
mellan nackens omkrets och en befarad svår intubation hos normalviktiga (Bueno, Sabatino & 
Greco, 2018). Normalviktiga med någon av dessa faktorer bör innefattas av samma 
problematik som en obes patient och faktorerna snarare än det BMI patienten uppvisar är det 
som är avgörande.  
 
Intubation 
In den här litteraturstudien identifierades faktorer som har betydelse vid intubation av den 
obesa patienten, dessa faktorer var nackens omfång, BMI, nedsatt gapförmåga, begränsad 
rörlighet i nacken samt OSA.   
	
I en studie görs en intressant undersökning där förhållandet mellan IDS (intubations difficult 
scale) och patienternas BMI-värde används och dess resultat utvärderas. I resultatet 
framkommer att förekomsten av svåra intubationsförhållanden förekommer i 10 procent högre 
utsträckning och patienter med obesitas, jämfört med normalviktiga individer.  
Mot bakgrund av resultatet Gonzales et al (2008) samt Juvin et al (2003) studie förekommer 
det således i snitt 1 patient på 10 som är överviktig.  
 
Inom ramen för verksamhet av anestesisjuksköterskan betyder detta att cirka var tionde 
patient de kommer att handlägga som anestesisjuksköterskor riskerar att vara överviktig eller 
gravt överviktig. Därvid krävs en ökad kunskap och en ökad beredskap för hanteringen av 
luftvägen hos den överviktige patienten, detta i linje med kompetensbeskrivning för 
legitimerade sjuksköterskor (2017) där legitimerade sjuksköterskor är förpliktade att sätta 
patientens enskilda omvårdnadsbehov och specifika förutsättning i centrum för behandling. 
Inom denna kategori ingår omhändertagandet av den komplexa luftvägen som den överviktige 
patienten innehar.  
	
Diskussionen kring att en ökad kunskap inom en skyndsam hantering utav luftvägen hos den 
överviktiga patienten belyses i litteraturen där höga IDS-skattningar syntes hos dödligt obesa 
patienter (Gonzalen et al (2008) samt Juvin et al (2003) . Vidare i dessa studier påvisades 
även att personer med övervikt eller dödlig övervikt tenderar att inneha en lägre uppmätt 
saturation i blodet i jämförelse med den normalviktiga patienter under tiden för 
intubationsfasen, vilket betyder att en överviktig patient kräver ett snabbare handläggande och 
med detta följer då en ökad risk för svårhanterad luftväg. 
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Vidare framkommer information i resultatet i en inkluderad artikel där forskarna undersöktes 
om någon skillnad förelåg vid användning utav endotracheal tub jämföt med larynxmask hos 
obesa patienter avseende betydelse för deras lungfunktionen och återhämtningen av 
postoperativ saturation. Resultatet påvisade att den gruppen patienter som erhållit larynxmask 
visade sig ha signifikant bättre postoperativ lungfunktion samt saturation de första 24 
timmarna efter operationen.  Dock visade båda grupperna en försämring angående 
lungfunktion samt postoperativ saturation i förhållande till deras preoperativa värden. 
Där endotracheal intubation utförts har även muskelrelaxerande läkemedel vilket relaxerar 
andningsmuskulaturen vilket den patientgrupp där larynxmask varit intubationsmetoden ej 
använts. Intressant är faktumet att diskutera detta fenomen då en patient som erhållit 
muskelrelaxantia bör i regel ha ett mer nedsatt andningsarbete initialt efter extubation i 
jämförelse med en patient som enbart erhållit intravenös alternativ inhalationsanestesi som 
inte har den påverkan på andningsmuskulaturen.   
	
Intressant att diskutera här är dels den tid som kan sparas om man vid ett patientfall direkt 
väljer att applicera en larynxmask för att sedan använda denna till preoxygenering och vidare 
genom anestesin av patienten. Det kan antas att det besparar anestesipersonalen tid då 
patienten ej först måste preoxygeneras med mask och svalgtub för att sedan, efter inträde av 
anestesi, byta till larynxmask. En annan god vinst med denna metod är att tiden patienten 
befinner sig i med osäkrad luftväg avsevärt förminskas då en larynxmask varit applicerad från 
och med att patienten börjar preoxygeneras. 
	
Litteraturen menar att applicering av larynxmask kan ge stora fördelar vad gäller 
preoxygenering och förlängd säker apnétid. Övriga fynd från litteraturen berör faktorer som 
rör problematik vid ventilation av den obesa patienten. 
	
Det huvudsakliga fyndet från litteraturen visar att ett optimerat läge ger bätter förutsättningar I 
samband med luftvägshantering och ventilation av obesa patienter. 
	
Två studier bekräftar båda att lägesoptimering vid laryngoskopering på obesa gav bättre 
förutsättningar (Rao, Kunselman, Schuler & DesHarnais, 2008; Lebowitz, Shay, Straker & 
Rubin, 2011). De menar att obesa patienter som placeras i så kallad sniffing position ger en 
bättre vy över epiglottis i samband med laryngoskopering. En studie av Adnet et al (2001) 
menar att sniffing position främst ger en bättre vy hos obesa och patienter med begränsad 
rörlighet i nacken och inte nödvändigtvis ger bättre vy hos normalviktiga. Däremot menar 
Ramkumar, Umesh och Philip (2011) att antitrendelenburgläge inte endast är gynnsamt för 
obesa patienter då man kunnat påvisa att den säkra apnétiden förlängts även hos 
normalviktiga. 
	
De studier som inkluderats i resultatet är överens om att positionen vid laryngoskopering av 
den obesa patienter är avgörande för huruvida ventilationsförmågan eller intubationen skall 
arta sig. Vid en jämförelse med normalviktiga patienter ser man att positionen kan ge vissa 
fördelar när det kommer till säker apnétid då antitrendelenburgläget förlängde den även i den 
normalviktiga populationen medan man också kunde påvisa att sniffing position inte var lika 
betydelsefullt.  
	
Att lägesoptimering hos obesa skulle vara av större betydelse än hos den normalviktiga 
populationen ansågs av författarna inte vara förvånande då man under sin förhållandevis korta 
yrkesverksamma tid upplevt att man som sjuksköterska i situationer där man vårdar obesa 
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patienter hela tiden måste arbeta för att optimera sina förutsättningar då påvisade svårigheter 
finns, inte minst vid luftvägshantering som är ett kritiskt moment. 
	
Då obesa patienter visat sig bli hypoxiska och ha kortare säker apnétid än normalviktiga 
(Malhotra & Hilman, 2008; Dargin & Medzon, 2010) är det av stor vikt att ha kännedom om 
detta som anestesisjuksköterska för att ge sig själv de bästa förutsättningarna för att erbjuda 
den obesa patienter en säker och god vård. 
	
Vidare i inkluderade studier jämfördes om volymkontrollerad kontra tryckkontrollerad 
ventilationsinställningar påverkade patientens saturation eller hemodynamik. Dock kunde 
ingen signifikant skillnad påvisas mellan dessa två ventilationsinställningarna. Då 
tryckkontrollerad andning innebär att ett värde ställs in för önskat tryck, när detta önskade 
tryck uppnås avbryts inspirationen och expirationsfasen börjar. Volymkontrollerad inställning 
innebär istället att en önskad volym luft som ska tillföras patienten ställs in och 
anestesiapparaten levererar den önskade mängden luft, exempelvis 500ml. Vid 
tryckkontrollerad andning fylls lungorna med den mängd luft som skulle vara ett normalt 
andetag för patienten och vid volymkontrollerad andning kan anestesipersonalen med hjälp av 
kroppsvikten och en matematisk uträkning få fram en individuellt anpassad tidalvolym för 
patienten. Därvid bör samtliga ventilationsmetoderna vara likvärdiga för pre samt peroperativ 
anestesi enligt författarna av denna litteraturstudie (Türk, Aydogdu & Gürsel (2018). 
Resultatet i studien av Cadi, Guenoun, Journis,Diel & Safran (2008) där medellufttrycket 
mellan två patientgrupper bestående av obesa patienter med ett BMI på > 35 studerades. 
Hälften av dessa patienter erhöll volymkontrollerad andning och resterande erhöll 
tryckkontrollerad ventilation. Mellan grupper kunde ingen signifikant skillnad mellan de olika 
ventilationsmetoderna påvisas. Således grundar vi i författargruppen samma teori även vid 
denna studies resultat som tidigare nämnda resultat. Intressant var dock faktumet att 
volymkontrollerad andning visade sig vara den vanligast förekommande andningsmetoden vid 
generell anestesi. Eventuellt härrör detta till att det är en tacksam metod där en 
individanpassad volym baserad på patientens individuella vikt används. 
	
Det har visat sig finnas strategier för att förlänga den säkra apnétiden hos obesa patienter 
(Ramachandran, Cosnowski, Shaks & Turner, 2009). Nasal administration av syrgas under 
intubationen förlängde den tid patienten kunde undvika att bli hypoxisk. Den dryga minuten 
som nasal administration förlängde saturation över 95 % är av stor vikt i skeden då patienten 
visar sig vara svårintuberad och extra tid behövs för att säkra fri luftväg.  
	
8. Slutsats  
Anestesisjuksköterskan ställs i sitt dagliga arbete inför luftvägshantering av obesa patienter. 
En patientgrupp som förväntas bli större i framtiden. Den här litteraturstudien har identifierat 
faktorer som försvårar luftvägshanteringen hos obesa. De faktorer som framkommit i studien 
var relaterade till maskventilation, och intubation av den obesa patienten. Då 
anestesisjuksköterskan enligt professionens kompetensbeskrivning och den gällande 
lagstiftning som finns i hälso- och sjukvård förväntas ge en likvärd och säker vård till varje 
enskilt individ är den här litteraturstudien av betydelse då en ökad kunskap om försvårande 
faktorer vid luftvägshantering av obesa patienter är en förutsättning för att tillmötesgå dessa 
krav. 
	
Författarnas förslag på vidare forskning berör ett område som under litteraturstudien 
utformande upplevts outforskat. Det finns enligt författarna begränsat med fakta som rör 
volym kontra tryckkontrollerat andningsmode hos obesa patienter. Författarna upplever också 
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att området i samband med genomförda praktiker inom anestesiverksamheten lämnar 
utrymme för diskussion om vilka ventilationsinställningar som bör användas till obesa 
patienter. 
	
9. Kliniska implikationer 
Anestesisjuksköterskan förväntas i linje med yrkesgruppens kompetensbeskrivning ha sådan 
kunskap att den anestesiologiska omvårdnaden kan individanpassas för att varje enskild 
patient skall erhålla bästa möjliga och säker vård. Den här litteraturstudien har identifierat 
svårigheter som anestesisjuksköterskan i sitt dagliga arbete kan ställas inför i mötet med den 
obesa patienten. Med kännedom om dessa svårigheter kan anestesisjuksköterskan skapa 
strategier för en anpassad och säker vård till även den obesa patienten. 
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