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Abstract 

Children are a group of patients that require special knowledge from the anesthesia staff, both 

general and specific. Theoretical knowledge and practical experience is necessary to 

adequately care for the child as it anatomically, physiologically and mentally may differ from 

adult patients. 

A growing problem in the pediatric population is overweight and obesity. From a stagnation 

in the early 2000s the prevalence of overweight and obesity among children in the world are 

again increasing. 

The purpose of this study was to examine peri-operative care of overweight and obese 

children. 

Systematic searches were done in PubMed, CINAHL and Scopus. After the quality audit 

according to SBU, twelve articles were included for analysis. 

Results suggest that overweight and obese children have a higher risk of respiratory peri-

operative complications. The risk of hospital admission after outpatient surgery was also 

greater in this group as well as higher costs for health care. 

Overweight and obese children are complex subjects with more frequent peri-operative risk 

factors than normal-weight children. This group requires special knowledge of the anesthesia 

staff. More studies are required to secure evidence in anesthetic care for overweight and obese 

children. 
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1. Inledning 

Anestesipersonalens arbete är på många sätt förebyggande och kräver planering och god 

kunskap om många patientgrupper. Peri-operativa problem skall kunna identifieras innan de 

inträffar och beredskap för oförutsedda problem måste vara god [Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

anestesisjukvård, 2008]. Barn ses redan tidigare som en speciell grupp inom anestesin som 

därför kräver god kompetens och vana hos anestesipersonalen [Svensk förening för 

bananestesi och barnintensivvård, 2008]. Inom denna grupp finns en växande population av 

överviktiga och obesa barn som kan behöva särskild peri-operativ omvårdnad [Center for 

disease control, 2010]. Det är inte bara fysiska förutsättningar som skiljer normalviktiga barn 

mot överviktiga och obesa barn utan även psykosociala faktorer [Braet, Mervielde & 

Vandereycken, 1997]. Därför krävs kunskap hos anestesispersonalen för att på ett säkert sätt 

ge peri-operativ omvårdnad till denna på många sätt utsatta patientgrupp.  
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2. Bakgrund 

2.1. BMI 

Body Mass Index (BMI), mäter den relativa vikten hos en människa. Mätmetoden härstammar 

från 1832 och utvecklades av den belgiske statistikern Adolphe Quetelet men användes sällan 

inom medicinen innan 1950-talet [Eknoyan, 2008] då sambandet mellan övervikt och för tidig 

död relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar uppdagades [Albrink, 1968]. Beräkningen sker 

genom att individens vikt divideras med individens kroppsyta i kvadratmeter (BMI = vikt i 

kg/längd i m
2
). Den resulterande kvoten benämns då BMI.  World Health Organisation 

(WHO) definierar övervikt med ett BMI ≥ 25 som övervikt och ett BMI ≥ 30 som obesitas 

[WHO, 2003]. The Center for Disease Control and Prevention (CDC) definierar övervikt som 

ett BMI över den 85e percentilen till 95e percentilen, och obesa som över den 95e percentilen 

[Kuczmarski et al., 2002]. Cole et al. (2000) utvecklade ett ålders- och könspecifik 

percentilkurva baserat på data på 192,727 barn från sex länder som idag anses accepterad för 

att mäta övervikt och obesitet bland den pediatriska populationen, jämfört med WHOs 

definition för vuxna [Cole et al., 2000].    

2.2. Prevalens övervikt/obesitas  

Den globala prevalensen av övervikt var år 2010 1,5 miljarder människor varav 43 miljoner 

var barn. Övervikt är primärt ett problem bland världens rika länder där fler dör av sekundära 

åkommor relaterat till övervikt än svält [WHO, 2011]. Prevalensen var i USA år 2008 för 

övervikt 34,4 % och 33,9 % för obesitas hos vuxna. Hos barn var prevalensen för obesitas 24 

% [CDC, 2010].  

Andelen obesa vuxna ökade från 12 % till 14 % mellan 2008 och 2010 i Sverige. Nationellt 

har ökningen hos barn under 2000-talet minskat och beskrivs nu som platåartad eller till och 

med minskande med en prevalens på 17 % överviktiga och tre procent som har utvecklat 

obesitas bland sju till nio-åringar [Sjöberg et al., 2011]. Flickor som är överviktiga i unga år 

och i tonåren löper 11 - 30 gånger högre risk att vara obesa i det vuxna livet [Thompson et al., 

2007].  Forskning har även visat att barn med övervikt och obesitas är kopplat demografiskt 

till områden med låg utbildningsnivå [Sjöberg et al., 2011].  

2.3. Luftvägsanatomi, det normalviktiga barnet  

Den pediatriska luftvägen skiljer sig till viss del från den vuxnas. Framförallt i förskoleåldern 

är skillnaden större och ju mer barnet växer, desto mer kommer luftvägen att likna den 

vuxnas. Barn från sex år har anatomiskt växt till sig så att det efterliknar den vuxnas anatomi. 

De största skillnaderna mellan ett barn under sex år och en vuxen är att larynx ligger i 

cervikalnivå tre till fyra medan hos en individ över sex år ligger i cervikalnivå fem. Detta är 

också anledningen till varför små barn andas nasalt. Stämbanden på små barn är svårare att 

lokalisera beroende på att epiglottis är formad likt ett U, är kort och styvt, samt observeras 

posteriort vid ca 45
ᵒ
 vinkel, medan epiglottis hos en vuxen är formad likt ett V. Dessutom är 

ett litet barns tunga mycket större i proportion till resten av munhålan vilket innebär mer mjuk 

vävnad i munhålan. Barn har även i unga år en naturlig hypertrofi av tonsillerna och 

adenoiden vilket ger upphov till en mindre munhåla. Den relativt stora tungan hos barn kan 

medföra svårigheter vid nedförandet av laryngoskop för visualisering av övre luftvägarna. På 

grund av den korta nacken hos barn ligger tungan närmare luftvägen. Det kan följaktligen bli 

bekymmersamt i samband med maskventilation där det finns en ökad risk för obstruktion.  
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I samband med intubation underlättar det också att barnet inte ligger i ”sniff position” utan i 

ett mer neutralt läge då barnets korta nacke i samband med ”sniff positionen” kan göra det 

svårare att visualisera epiglottis [Nagelhout & Plaus, 2010].  

2.4. Patofysiologi, det överviktiga och obesa barnet 

Risken att utveckla medicinska komplikationer tidigt i vuxen ålder ökar betydligt om ett barn 

är överviktigt eller obest, och då framför allt om barnet varit överviktigt eller obest under en 

längre tid. Riskerna för medicinska komplikationer minskar om viktminskning sker hos det 

överviktiga eller obesa barnet [Daniels et al., 2005].  

2.4.1. Respiration 

Som en följd av övervikt/obesitas påverkas alla respiratoriska variablar, men utmärkande är 

nedsättning i funktionell residualkapacitet (FRC), forcerad exspiratorisk volym under 1 

sekund (FEV1) och exspiratorisk reservvolym [Li et al., 2003]. På grund av denna nedsättning 

av lungvolymen ökar risken för atelektasbildning och intrapulmonell höger-vänster-shuntning 

vilket kan leda till hypoxi som följd. Detta påverkas också av den ökade fettvävnaden på bröst 

och mage vilket leder till minskad compliance i lungorna samt ökad andningsfrekvens för att 

kompensera den minskade lungvolymen [Brenn, 2005].  

Astmatiska besvär är mer förekommande hos överviktiga och obesa barn. Ett ökande BMI är 

associerat till ökad sannolikhet för astma samt fler akuta besök på sjukhuset på grund av 

andningsbesvär. Cirka 19 % av den obesa pediatriska populationen har astmatiska besvär 

[Black et al., 2012]. Det är vanligare med astmatiska besvär hos obesa barn som ej tidigare 

har allergier [Gilliland et al., 2003; Visness et al., 2010]. Obesitet i sig innebär en högre risk 

för att utveckla allergiska besvär hos denna patientgrupp [Visness et al., 2010].  Symtom som 

hosta är mer vanligt hos överviktiga barn, och hos obesa barn är hosta och väsande andning 

mer vanligt än hos normalviktiga [He et al., 2009] 

Sleep-Disordered Breathing (SDB) är ett problem hos överviktiga och framför allt obesa barn 

med ett spektrum av övre luftvägssjukdom i varierande svårighetsgrad, från snarkning till 

obstruktiv sömnapné (OSA). Symtom som inkluderas i SDB är bland annat munandning, 

långvariga snarkningar, sömnapnéer, orolig sömn, andningsbesvär, frekventa uppvakningar, 

intermittent hypoxi och beteendeförändringar [Ali et al., 1993; Redline & Strohl, 1998; 

Blunden et al., 2000; Baldassari et al., 2008].  

2.4.2. Cirkulation 

En ökning av fettvävnaden medför en ökning av blodvolymen och slagvolymen, vilket leder 

till en ökning av cardiac output för att tillgodose kroppens behov. Det är framförallt hos de 

äldre barnen som en ökning av slagvolymen kan ses [Hedley et al., 2002]. Hypertension är 

vanligare bland obesa barn där 20 - 30 % har hypertension [Yanovski, 2001]. Övervikt är 

associerat med ökad procent kroppsfett, ökad kroppsyta och midjemått, ökat systoliskt och 

diastoliskt blodtryck samt ökade nivåer av kolesterol och triglycerider, vilka alla är 

associerade med ökad risk för framtida hjärt- och kärlsjudomar [Thompson et al., 2007]. Den 

ökade fettvävnaden i barnets kropp medför ökad risk för vänsterkammahypertrofi, 

hyperkolesterolemi samt hypertriglyceridemi vilket också leder till ökad risk för hjärt-

kärlsjukdom [Gidding et al., 2004]. 
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2.4.3. Endokrinologi 

Metabolt syndrom hos vuxna är ett samlingsnamn av riskfaktorer för att utveckla 

kardiovaskulära sjukdomar och typ II diabetes. Dessa riskfaktorer är bukfetma, dyslipidemi, 

glukosintolerans samt hypertoni [Alberti et al., 2006]. Mellan 40 och 50 % av obesa barn och 

tonåringar lider av metabolt syndrom och därigenom har de en hög risk att utveckla 

insulinresistans – associerat med höga nivåer av kolesterol och triglycerider - och senare typ 

II diabetes och följaktligen en ökad risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar [Weiss et 

al., 2004; Must & Strauss, 1999]. 

2.4.4. Gastrointestinal  

Störningar kopplat till magkanalen i form av gastroesofagal reflux (GERD) eller tömning av 

ventrikeln är inte ovanligt hos obesa barn. Det tros bero på ökat tryck i magen på grund av 

den ökade fettvävnaden kring magen [WHO, 1998]. GERD är betydligt vanligare hos obesa 

barn jämfört med normalviktiga. Risken att som obest barn drabbas ligger på 20 % medan för 

ett normalviktigt barn är prevalensen två procent. Risken att drabbas av GERD beror också på 

graden av obesitet. Ju högre BMI barnet har desto större är risken för att drabbas [Pashankar 

et al., 2009]. För att minska risken för GERD och regurgitation vid anestesi finns riktlinjer för 

pre-operativ fasta. Enligt både svenska riktlinjer från Svensk Förening för Anestesi och 

Intensivvård (SFAI) och European Society of Anaesthesiology’s (ESA) riktlinjer gällande 

fastande inför anestesi gäller följande: 

- Klar vätska får intas fram till två timmar innan anestesi 

- Fast föda, inkluderat mjölkprodukter, får intas fram till sex timmar innan anestesi 

- Bröstmjölk samt bröstmjölksersättning får intas fram till fyra timmar innan anestesi för barn < 

sex månader [Søreide et al., 2005; Smith et al., 2011]. 

Dessa fasteriktlinjer gäller även för överviktiga och obesa patienter [Smith et al., 2011]. 

Leversteatos (NAFLD – Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) är en leversjukdom som blivit 

alltmer vanlig bland obesa barn, där risken för att utveckla levercirrhos samt fibrotisering är 

stor, och även nekrotisering av levern i senare stadium [Marion et al, 2004]. NAFLD är 

kopplat till metabolt syndrom där flertalet tillstånd brukar uppvisas tillsammans med NAFLD 

hos obesa barn, som höga triglyceridnivåer och förhöjt blodtryck [Burgert et al., 2006; 

Schwimmer et al., 2008]. Problemet hos barn är att det ger knappa eller inga symtom förrän 

sent i förloppet [Manco et al., 2008a]. Upp till 90 % av alla diagnosticerade fall bland barn 

med NAFLD är överviktiga eller obesa [Vajro et al., 2004; Manco et al., 2008b]. 

2.5. Psykosociala faktorer 

Faktorer som kan påverka överviktiga och obesa barn samt tonåringars psykiska hälsa är låg 

självkänsla [Pesa et al., 2000; Stradmeijer et al., 2000; Strauss et al., 2000], negativ 

kroppsuppfattning [Pesa et al., 2000; Israel & Ivanova, 2002], mobbning [Lunner et al., 2000; 

Eisenberg et al., 2003] och risk för utveckling av depression [Mustillo et al., 2003]. Det är 

större risk med låg självkänsla hos överviktiga och obesa flickor på grund av att 

kroppsuppfattningen är en viktig del i flickornas självkänsla [Manus & Killeen, 1995; Pesa et 

al., 2000] och hos vissa utvecklas det under puberteten upp i tonåren [Israel & Ivanova, 2002; 

Stradmeijer et al., 2000]. Sociala faktorer associerade med obesitet hos barnet inkluderar 

försummelse, övergrepp och icke-stödjande hemmiljö och påverkar barnet negativt [Strauss, 
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1999]. Tillstånd som SDB och OSA kan också ligga till grund för faktorer som påverkar det 

psykosociala tillståndet hos överviktiga och obesa barn. Symtomen som uppkommer med 

SDB och OSA kan medföra problem som koncentrationssvårigheter, lägre intelligens och 

minnesproblem [Rhodes et al., 1995; Blunden et al., 2000].  

2.6. Anestesiologisk omvårdnad 

I Sverige finns tydliga riktlinjer för både anestesiologer och anestesisjuksköterskor om vilka 

krav och arbetsuppgifter som gäller för den peri-operativa vården. Anestesiologen är den 

medicinsk ansvariga och ansvarar för den medicinska bedömningen innefattande ordinationer 

och riskbedömning, men också uppföljning av anestesiarbetet som de varit medicinskt 

ansvariga för. Anestesisjuksköterskan i sin tur är ansvarig för den peri-operativa omvårdnaden 

och skall se till att patienten får den bästa och säkraste vården [SFAI, 2004]. Vidare skall 

anestesisjuksköterskan kunna bedöma varje enskild patients behov och resurser. ”Det korta 

mötet före operationen innebär att anestesisjuksköterskan ska för patienten bidra till lugn, 

trygghet och förvissning om att han eller hon får en säker och professionell anestesiologisk 

omvårdnad” [Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård, 2008]. 

Rädsla och oro är viktiga faktorer som måste tas i beaktning där barnets upplevelse och/eller 

förväntning kring anestesin/operationen, post-operativ smärta och nålar är stark källa till 

uppkomsten av rädsla [Wollin et al., 2004]. Barn (ett till sex år) upplever mest stress över att 

behöva separeras från sina föräldrar och barn över lag är mer stressade om deras föräldrar 

uppvisar stress [Kain et al., 2000]. En viktig del i anestesiarbetet är således att förbereda 

barnet och föräldrarna på vad som kommer att ske inför anestesin [O’Conner-Von, 2000]. Att 

ge adekvat information till barnet är en viktig källa för att minska den peri-operativa oron 

[Fortier et al., 2009; Wennström et al., 2011], vilket också innebär en minskad stress och 

smärta post-operativt med mindre opioidanvändning som följd [Wennström et al., 2011]. 

Begreppet peri-operativ innefattar pre-, intra- samt post-operativa faser. Den pre-operativa 

fasen innefattar tiden före, intra- tiden under och post- tiden efter en operation eller procedur 

[Lindwall et al., 2007]. Peri-operativ dialog är ett begrepp som handlar om bedömning och 

planering kring omhändertagandet av en patient inför anestesi och operation. Begreppet 

innefattar pre-, intra- samt post-operativ dialog och handlar att patienten skall träffa och skapa 

ett band med en anestesisjuksköterska inför, under och efter operationen för att på så vis 

känna trygghet och tillit [von Post, 1999]. Att använda sig av peri-operativ dialog för 

pediatriska patienter minskar deras oro och förbereder barnet för okända stressorer som ett 

sjukhus kan medföra. Detta sker genom den kontinuitet som uppstår mellan 

anestesisjuksköterskan och patienten samt att barnet upplever att de har kontroll. 

Anestesisjuksköterskan skyddar således barnet från skrämmande okända stressorer 

[Wennström et al., 2008]. Peri-operativ dialog ger anestesisjuksköterskor möjlighet att skapa 

ett band till patienten som möjliggör en bättre omsorg under den peri-operativa perioden 

[Lindwall et al., 2003; Rudolfsson et al., 2003, 2007]. 

2.6.1 Riskbedömning av patient  

2.6.1.1 ASA 

The American Society of Anesthesiologists’-klassificeringen (ASA) av fysiskt status 

introducerades 1941 av Saklad [Saklad, 1941]. ASA-klassificeringen reviderades 1963 till 

fem klassificeringsnivåer gällande bedömning av patientens risk för events peri-operativt 



6 

 

[American Society of Anaesthesiology, 1963]. Patienter kan delas upp i fem grupper enligt 

ASA-klassificeringen: 

ASA I – Frisk patient  

ASA II – Patient med lindrigt sjukdomstillstånd (ex obesitas, astma, hypertoni, anemi, 

bronkit) 

ASA III – Patient med allvarligt sjukdomstillstånd (ex obehandlad hypertoni, diabetes med 

vaskulära komplikationer, tidigare myokardinfarkt) 

ASA IV – Patient med potentiellt livshotande sjukdomstillstånd (ex kronisk hjärtsjukdom, 

ihållande angina, leverförändringar) 

ASA V – Moribund patient inför ett möjligen livräddande ingrepp [Dripps et al., 1961; 

American Society of Anaesthesiology, 1963] 

2.6.1.2 Mallampati 

Mallampati är ett bedömningsinstrument för att förutse svårighetsgraden för intubation och 

maskventilering genom att inspektera munhålan och tungan där Mallampati-bedömningsnivå 

mellan ett och två bedöms som okomplicerad intubation, medan nivå tre och fyra innebär 

dålig sikt i munhåla vilket ska vara ett observandum inför intubation. Sämre visualisering av 

svalget ska vara ett observandum för trolig problematik vid nedförande av laryngoskop 

[Mallampati et al., 1985]. Mallampati-klassificering används framför allt hos vuxna men är 

bevisat fungera väl som bedömningsunderlag till barn [Santos et al., 2011]. Överviktiga och 

obesa patienter har en högre grad av problematisk intubation på grund av anatomiska och 

fysiologiska orsaker relaterat till övervikten/obesitas. Denna grupp av patienter får snabbare 

desaturation, framförallt liggandes på rygg [Brodsky, 2005; Pieracci et al., 2006]. 

3. Syfte 

Syftet var att belysa peri-operativ omvårdnad av överviktiga och obesa barn. 

4. Metod 

Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie enligt Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering (SBU), då syftet var att finna evidens för peri-operativ anestesiologisk 

omvårdnad av överviktiga och obesa barn. Genom att använda en systematisk litteraturstudie 

kunde aktuell forskning analyseras, granskas och sammanställas för att ge en bild av 

problemområdet. SBU är en statlig myndighet med uppdrag att utvärdera medicinsk vård i 

enlighet med vetenskaplig metod och beprövad erfarenhet. Metoden är väl använd och 

anpassad efter svenska förhållanden [SBU, 2011].  

4.1. Kontext 

Författarna studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi och är 

legitimerade sjuksköteskor med erfarenhet av barnsjukvård. 
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4.2. Sökning 

För att kartlägga forskningsområdet gjordes en primär sökning med hjälp av en informatiker i 

CINAHL, PUBMED samt Scopus. Sökorden som användes var ”child”, ”obesity” och 

”anaesthesia”. Dessa sökord framtogs genom en syntes av 15 review-artiklar där deras 

keywords samlades in och analyserades efter minsta gemensam nämnare. Sökorden 

anpassades efter de olika databasernas egna MeSH-termer, CINAHL-headings samt 

fritextsökning i Scopus (Tabell 1). 

Efter genomförd reference tracking enligt SBU [SBU, 2011] av åtta review artiklars 

referenser identifierades en artikel och kunde efter granskning inkluderas i resultatet. En 

sökning genomfördes sedan i PubMed där samtliga inkluderade författares publikationer gicks 

igenom, ytterligare en artikel som ej hittades under den systematiska sökningen kunde 

inkluderas. Slutligen kontaktades den mest publicerade forskaren inom området, Dr 

Oloboluko Nafiu vid University of Michigan, USA, för råd. Dr Nafiu kunde rekommendera 

ytterligare en studie som efter granskning inkluderas i studiens resultat. 

Tabell 1: Sökhistorik systematisk sökning 

Databas, datum Sökord Begränsningar Sökträffar 

PubMed 11-12-23 Overweight  123067 

 Anaesthesia  254601 
 Overweight AND Anaesthesia 0-18 år   186* 

    

CINAHL 11-12-23 Overweight  6586 
 Anaesthesia  14750 

 Obesity  27248 

 Overweight or Obesity  29206 
 Child OR Adolecent  342086 

 Anaesthesia AND (Overweight OR 

Obesity) AND (Child OR 
Adolescent) 

  

 
20* 

    

Scopus 11-12-23 Overweight  35072 
 Anaesthesia  59936 

 Anesthesia  282295 
 Child  2150101 

 Adolecent  1652078 

 Child OR Adolecent  2969406 
 Obesity  216453 

 (Overweight OR Obesity) AND 

(Anaesthesia OR Anesthesia) AND 

(Child OR Adolescent) 

Ej gravida  

 

24* 

*=antal träffar för vidare granskning, n=230 
 

   

 

4.3. Urval  

Efter den systematiska litteratursökningen erhölls 230 artiklar vars titel och abstrakt 

granskades efter inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna som användes var 

att resultatartikeln skulle vara publicerad efter 1990, 0-18 år, svensk/engelskt språk samt 

anestesi. Exklusionskriterierna var normalviktiga barn, review-artiklar, case-report och 

gravida. 

Etthundraåttiosju artiklar bedömdes som ej relevanta för studien då de inte handlade om barn 

och/eller anestesi samt övervikt och/eller obesitet. Femton review artiklar och fyra case-report 

exkluderades samt tre dubbletter. Nio artiklar exkluderades på grund av språket då de var 

publicerade på andra språk än angivet i inklusionskriterierna (tyska n=4, italienska n=3, 
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franska n=2, ryska n=1). Efter första urvalet erhölls 12 artiklar varav tre stycken ej tydligt 

redogjorde för populationens ålder i titel eller abstrakt, men som inkluderades för 

relevansbedömning och djupanalys enligt SBU, för att inte förlora eventuella resultatartiklar 

(Tabell 2). Efter relevansbedömningen och djupanalysen erhölls 12 artiklar. I urval två 

exkluderades tre artiklar på grund av att de ej inkluderade barn i populationen eller att de ej 

tydligt redovisade resultat för barn som var inkluderade i studien. Efter den manuella 

sökningen och reference tracking erhölls ytterligare tre artiklar som kunde inkluderas i 

resultatet (n=12) (Figur 1). 

4.4. Kvalitetsbedömning 

Kvarvarande studier efter urval 1 (Figur 1) relevansbedömdes med relevansmall från bilaga 1 

ur ”Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården, en handbok” inför kvalitetsbedömningen. 

För kvalitetsbedömning användes bedömningsmallar från SBU, bilaga 2 och bilaga 3, [SBU, 

2011]. Artiklarna bedömdes inledningsvis separat. Därefter jämfördes 

kvalitetsbedömningarna mellan författarna och där konsensus saknades genomfördes en 

gemensam kvalitetsbedömning [Webb & Roe, 2007]. Artiklarna kunde erhålla hög, medel 

eller låg kvalitet efter bedömning med SBUs bedömningsmall. Samtliga inkluderade artiklar 

är referee-granskade och forskningsetiskt prövade [SBU, 2011]. 

Figur 1: Artiklar identifierade och utvärderade, systematiskt urval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Databaser, sökordskombinationer samt begränsningar från det första urvalet 

Databas Sökord + limits Träffar Inkluderade 

artiklar 
Unika 

 artiklar 

 

PubMed: Overweight AND anaesthesia +  
1990-2011/0-18 år 

186 12 12 

 

CINAHL: Anaesthesia AND (overweight OR 

obesity)  
AND (child OR adolescent)  

 

20 
 

3 
 

0 

 

Scopus: (Overweight OR Obesity) AND  
(anaesthesia OR anesthesia) AND (child OR 

adolescent) NOT pregn* 

 

24 
 

0 
 

0 

Totalt   230 15  12 

Totalt antal sökträffar efter systematisk sökning n= 230 Urval 1: Bortfall efter titelgranskning: n=100  
 

Bortfall efter abstraktgranskning: n=118 

 
Orsak till bortfall efter abstraktgranskning: 

Inklusions- samt exklusionskriterier n=118 

varav: 
- Språk n=9 

- Review n=15 

- Case report n=4 
- Dubbletter n=3 

- Ej relevanta för studien n=87 

 

Kvarvarande artiklar n=12 

Studier som inkluderas för djupanalys enligt 

SBU n=12 

 

 

 Urval 2: Exkluderade artiklar efter djupanalys enligt SBU 

 
- ≥ 18 år (ej barn) n=3 

 

Kvarvarande artiklar n=9 

 

Reference tracking + manuell sökning: 

 n=3 Inkluderade artiklar i resultat: 

n=12 



9 

 

Tabell 3: Artiklar exkluderade i urval 2.  

Författare, 

år, land 

Studietyp, syfte/hypotes, etisk godkänd Antal, ålder, 

överviktiga/obesa 

Resultat Styrkor (+)/Svagheter (-) Studiekvalitet/orsak till 

exklusion 

Al-Ghanem 

et al., 2009, 

Jordanien 

Prospektiv studie, 

 

Att utvärdera effekten av sevofluran på 

sjukligt obesa leverfunktion, 

 

 

Ja. 

N= 82 

 

16-68 år 

 

Obesa 51 % 

Levervärdet för den sjukligt obesa 

gruppen ökadekraftigt postoperativt 

medan den normalviktiga 

kontrollgruppen endast hade moderata 

ökningar av sina levervärden.  

+ Prospektiv studiedesign 

+ Objektiva mätvärden 

+ Kontrollgrupp 

 

- Går ej att utläsa resultat i 

relation med ålder. 

Medelhög 

 

Studien presenterar 

endast data för gruppen 

i sin helhet. Därför går 

det ej att extrapolera 

data för barn.  

Chung et 

al., 1999, 

Canada. 

Prospektiv studie, 

 

Att ta fram en matematisk modell för 

beräkning av peri operativa negativa 

händelser baserat på 18 parametrar, 

 

 

Ja. 

N= 17,638  

 

11-98 år 

 

Obesa 15.9 % 

Hypotension, obesitet, rökning, astma, 

GERD, hjärtsvikt samt övre 

luftvägsinfektion påverkade den peri 

operativa risken negativt.  

+ Stor studiepopulation 

+ Prospektiv studiedesign 

+ God statistisk analys 

 

- Stora åldersintervaller 

- Begränsad till dagkirurgi 

- Inget fastställt protokoll för 

typ av anestesi given. 

Hög 

 

Studien presenterar 

endast data för 

subgruppen < 20 år. 

Därför går det ej att 

extrapolera data för 

barn.  

Curatolo et 

al., 1995, 

Italien/ 

Schweiz 

Prospektiv studie, 

 

Att undersöka varför extradural analgesi 

inte alltid smärtlindrade patienter,  

 

 

 

 

 

Nej. 

N= 1061 

 

14-81 år 

 

Andel överviktiga/ 

obesa ej specificerat 

Typ ar kirurgi, hög vikt och om 

patienten var lång eller kort hade 

negativ effekt på hur effektivt den 

extradurala analgesin fungerade.  

+ Prospektiv studiedesign 

+ Jämför flera olika 

protokoll 

+ Lång duration på studien 

 

- Ej etiskt prövad (dock 

tillstånd från patienterna) 

- Presenterar ej andel obesa 

- presenterar ej fynd i 

förhållande till ålder.  

Medelhög 

 

Studien presenterar ej 

data i förhållande till 

ålder. Därför kan ej 

effekten på barn utläsas. 

Går ej heller att utläsa 

om något av barnen var 

obesa. 
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5. Resultat 

Tolv artiklar som var publicerade mellan 1999-2011 utgjorde resultatsunderlaget och 

artiklarna var primärt publicerade i USA. Huvuddelen av artiklarna var av prospektiv 

studiedesign (n=6), övriga var retrospektiva (n=4) samt RCT-studier (n=2).  

Studierna undersöker venkanylering (n=1), pre-operativ fasta (n=1), val av 

larynxmasksstorlek (n=1), doskurvor (n=1), peri-operativa komplikationer (n=7) samt 

vårdekonomi (n=1) bland överviktiga och/eller obesa barn. 

Den totala studiepopulationen i samtliga studier var 37,217 barn. Sju artiklar bedömdes ha 

medelhög kvalitet och fem bedömdes ha hög kvalitet (Tabell 4) samt tre artiklar exkluderades 

(Tabell 3).   

5.1. Pre-operativ fasta 

Övervikt och obesitet påverkade ej retentionen av magsyra hos barn när volymen magsyra i 

ventrikeln (Gastric Fluid Volume, GFV) beräknades på idealvikt (Ideal Body Weight, IBW). 

Premedicinering med Midazolam och paracetamol ökade retentionen av magsyra hos de obesa 

barnen, men Midazolam ökade retentionen i större utsträckning än paracetamol. Minskat GFV 

var associerat med ASA III, manligt kön, reflux samt behandling med protonpumpshämmare. 

Ett ökat ventrikel-pH var associerat med yngre individer, ökat BMI samt barn med 

afroamerikansk härkomst. Studien visade även att barn med ASA II och ASA III hade en 

ökad risk för att kräkas i samband med induktion. Inga speciella riktlinjer för fasta inför 

operation behöver införas för överviktiga och obesa barn. Enligt studien bör överviktiga och 

obesa barn innefattas av American Society of Anesthesiologist’ standardiserade fasteriktlinjer 

[Cook-Sather et al., 2009]. 

5.2. Intravenös kanylering 

Det finns ett samband mellan ökat antal stickförsök samt längre procedurtid till lyckad 

intravenös kanylering hos barn med högt BMI. Barn med högt BMI tenderade även att ha mer 

svårvisualiserade kärl samt att kärlen var svårare att palpera fram. Anestesipersonalen 

tenderade även att använda en mindre storlek på kanylen hos barn med högt BMI. Bäst chans 

för lyckad kanylering var dorsalt på handen. Vid misslyckat försök dorsalt var det bästa 

alternativet volart på handen [Nafiu et al., 2010a]. 

5.3. Farmakologi 

Vid användning av succinylkolin hos obesa barn skall dosen anpassas efter patientens faktiska 

vikt och inte idealvikt vid Rapid Sequence Induction (RSI) [Rose et al., 2000]. Det är också 

vanligare med administrering av muskelrelaxantia till obesa barn [Tait et al., 2008]. För barn 

med förhöjt BMI är det vanligare att välja intravenös induktion än inhalationsinduktion, 

vanligare med induktionskomplettering med Propofol, RSI, samt längre pre-incisionstid än 

normalviktiga barn [Nafiu et al., 2010b].   

5.4. Luftvägar 

Det finns en positiv korrelation mellan nackomkrets och luftvägsproblematik samt att barn 

med högt BMI har större nackomkrets och mer central obesitet. Barnen uppvisade 

preoperativt en ökad prevalens för snarkningar, astma, hypertension samt diabetes typ II. 
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Större nackomkrets försvårade ej intuberingen hos barnen [Nafiu et al., 2011]. Faktorer som 

var associerade med respiratoriska komplikationer var även astma, obesitet, ålder, 

trakealintubation, ingrepp i luftvägen, pre-operativa diagnoser som OSA, astma och 

snarkningar. Obesa barn klassificerades sällan som mallampati I [Tait et al., 2008; El-Metainy 

et al., 2011]. Mallampatiklass III var vanligare hos de obesa barnen. Obesa barn med 

mallampatiklassificering > II löpte en högre risk för peri-operativa respiratoriska händelser 

jämfört med normalviktiga barn [El-Metainy et al., 2011].  

Vid val av larynxmask (LMA) kan anestesipersonalen välja LMA efter idealvikt baserat på 

ålder eller faktiska vikt. Resultatet visade att anestesipersonalen skall välja LMA efter 

patientens faktiska vikt hos överviktiga barn och inte idealvikt då läckagetrycken, det vill säga 

trycket som krävdes innan LMA läckte, var betydligt högre när LMA efter verklig vikt valdes 

[Kim et al., 2010]. Arbetet för anestesipersonalen påverkades även vid sövning av överviktiga 

och obesa barn då dessa barn var svårare att handventilera med mask [Nafiu et al., 2007, 

2009a; Tait et al., 2008; El-Metainy et al., 2011] och att fler intubationsförsök krävdes [Nafiu 

et al., 2007, 2009a].  RSI och endotrakeal intubation (ETT) användes i högre utsträckning 

bland obesa barn [El-Metainy et al., 2011]. Luftvägsobstruktion [Nafiu et al., 2009a; El-

Metainy et al., 2011] och bronkospasm [Tait et al., 2008; El-Metainy et al., 2011] förekom 

mer frekvent inom denna population än hos normalviktiga. Bronkospasm var även vanligare 

hos barn med astma [El-Metainy et al., 2011].  

5.5. Peri-operativa komplikationer  

Fem studier har påvisat att peri-operativa komplikationer var associerade med övervikt eller 

obesitet. En större andel barn som var överviktiga eller obesa hade preexisterande diagnoser 

som kunde påverka det peri-operativa förloppet. I studierna påvisades en högre prevalens för 

hypertension, typ II-diabetes [Nafiu et al., 2007, 2009a; Tait et al., 2008], astma [Nafiu et al., 

2007, 2009a; Tait et al., 2008; El-Metainy et al., 2011], OSA [Tait et al., 2008; El-Metainy et 

al., 2011] och GERD [Tait et al., 2008]. Det är vanligare att äldre barn är obesa [Tait et al., 

2008], men vanligare med komplikationer bland de yngre obesa barnen [El-Metainy et al., 

2011]. Det är även vanligare att pojkar är obesa än flickor och att pojkarna blir obesa vid 

yngre ålder [Nafiu et al., 2007]. Obesa barn bedömdes ha en högre ASA-klassificering 

jämfört med normalviktiga barn [Nafiu et al., 2007; El-Matainy et al., 2011].     

Pre-incisionsrelaterad hypotension var vanligare bland barn med förhöjt BMI (> 85e 

percentilen) jämfört med normalviktiga barn. Obesa barn med OSA hade en högre risk för 

peri-operativa komplikationer jämfört med normalviktiga barn [Nafiu et al., 2009a]. Vid 

jämförelse mellan normalviktiga och obesa barn hade obesa barn en ökad risk för intra- och 

post-operativ desaturation. Prevalensen för peri-operativa komplikationer bland normalviktiga 

och obesa barn var låg men risken för komplikationer var större i den obesa gruppen [Setzer 

& Saade, 2007].  

5.6. Vårdtid och kostnader 

Vårdkostnaderna peri-operativt steg relaterat till ökat BMI hos barn som genomgått en 

adenotonsilektomi. Överviktiga och obesa barn hade en ökad risk för inläggning efter 

dagkirurgi än normalviktiga barn. Det fanns även en positiv korrelation mellan ökat BMI och 

tiden som barnet var inlagt [Nafiu et al., 2008]. Det är vanligare bland obesa barn att de får 

stanna kvar ytterligare tid på sjukhus på grund av post-operativa komplikationer som 

luftvägsobstruktion och desaturation [Setzer & Saade., 2007; Nafiu et al., 2009a]. Överviktiga 

och obesa barn hade betydligt högre vård-, läkemedels- samt provtagningskostnader peri-
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operativt jämfört med normalviktiga barn [Nafiu et al., 2008]. Motstridiga resultat hittades 

angående post-operativt illamående. Obesa barn har i mindre utsträckning problem med 

illamående och kräkningar post-operativt och även efter hemgång [Tait et al., 2008], men 

både överviktiga och obesa barn uppvisade större behov av antiemetika post-operativt [Nafiu 

et al., 2007].
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Tabell 4: Kvalitetsbedömning av resultatartiklar. 

Författare, 

år, land 

Studietyp, syfte/hypotes, etisk godkänd Antal, ålder, 

överviktiga/obesa 

Resultat Styrkor (+)/svagheter (-) Studiekvalitet 

Cook-Sather 

et al., 2009, 

USA 

Tvådelad prospektiv studie,  

 

1. Kartlägga övervikt och obesitet i 

dagkirurgipopulationen samt att dokumentera 

demografi samt tidigare sjukdomar. 

 

2. GFV och pH ej påverkades av BMI, fasta eller 

demografi. 

 

3. Att beskriva riskfaktorer för kräkning och 

aspiration hos överviktiga/obesa patienter under 

anestesi,  

 

Ja. 

N= 2000  

 

2-12 år,  

 

Överviktiga: 14 %  

Obesa: 13.3 % 

 

1. Cirka 25 % av populationen var överviktig eller 

obes. Tidigare sjukdomar som var vanligare i 

gruppen överviktiga var GERD och RAD. 

 

2. GFV påverkas endast signifikant av demografin 

och i mycket liten del av BMI. 

 

3. OSA är största risken för kräkningar. 

+ Stor population 

+ Bred patientgrupp 

+ Flerdelad studie. 

+ Prospektiv 

+ Powerberäkning utförd 

+ Väl beskriven metod 

+ Grundlig diskussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

El-Metainy, 

et. al., 2011, 

Egypten 

Prospektiv kohortstudie,  

 

Undersöka samband mellan övervikt/obesitas 

och peri-operativa komplikationer hos barn,  

 

Ja. 

N= 1465  

 

2-16år,  

 

Överviktiga 15.2 %, 

Obesa 10.5%. 

Det finns samband mellan obesitas och peri-

operativa komplikationer hos barn. Inget eller litet 

samband hos endast överviktiga. 

+ Prospektiv 

+ Stor population 

+ Noggrann beskriven metod 

+ BMI anpassat för barn 

 

- Ej blindad (oklar beskrivning) 

- Ej helt reproducerbar.  

 

 

 

Medelhög 

Kim et. al., 

2010, 

Sydkorea 

Enkelblind randomiserad studie,  

 

Jämföra två metoder för val av storlek på 

larynxmask hos överviktiga och underviktiga 

barn,  

 

Ja. 

N= 52 

 

2-15 år,  

 

Överviktiga: 50 %  

Underviktiga: 50 %  

Vid val an LMA till överviktiga barn skall 

tillverkarens viktrekommendation följas. Hos 

underviktiga barn skall ålder följas vid val av 

LMA. 

+ Randominserad 

+ Kliniskt relevant 

+ Powerberäkning  

   utförd.  

 

- Ej jämfört resultat med 

  normalviktiga   

- Liten population 

- Ej helt reproducerbar 

 

 

 

Hög 
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Författare, 

år, land 

Studietyp, syfte/hypotes, etisk godkänd Antal, ålder, 

överviktiga/obesa 

Resultat Styrkor (+)/svagheter (-) Studiekvalitet 

Nafiu et al., 

2007, USA 

Retrospektiv studie, 

 

Om det finns ett samband mellan högt BMI och 

risk för peri-operativa komplikationer i en 

pediatrisk kirurgisk population, 

 

Ja. 

N=6094  

 

2-18 år 

 

Överviktiga: 14,4 %. 

Obesa: 17,2 % 

Pre-operativa diagnoser som hypertoni, typ II-

diabetes samt astma var mer vanligt förekommande 

hos överviktiga och obesa. Svår luftväg, övre 

luftvägsobstruktion post-operativt, längre vårdtid 

än 3 timmar samt behov av mer antiemetika var 

mer vanligt hos överviktiga och obesa barn. 

+ Stor studiepopulation 

+ BMI anpassat för barn 

+ Tydlig metod 

 

- Retrospektiv 

- Tunn diskussion gällande 

  studiens begränsningar 

- Ej tydligt åldersintervall  

 

 

 

Medelhög 

Nafiu et al., 

2008, USA 

Retrospektiv studie, 

 

Beskriva BMI:s påverkan på sjukhuskostander 

för barn, 

 

 

Ja. 

N= 1643  

 

3-18 år. 

 

Överviktiga: 13,1 % 

Obesa: 7,4 % 

Bland överviktiga och obesa barn fann man en 

signifikant högre totalkostnad jämfört med 

normalviktiga barn för sjukhusvistelse. Ökade 

kostnader för anestesi, post-operativ vårdenhet, 

läkemedel samt prover. 

+ Stor studiepopulation 

+ God diskussion om studiens 

  begränsningar 

 

- Retrospektiv 

- Tar ej hänsyn till  

  sekundärdiagnoser 

 

 

 

Medelhög 

Nafiu et al., 

2009a, USA 

Retrospektiv studie, 

 

1. Beskriva prevalensen för övervikt och obesitet 

bland barn som ska genomgå en tonsillektomi 

 

2. Undersöka kopplingen mellan BMI och peri-

operativa komplikationer bland barn som ska 

genomgå en tonsillektomi, 

 

Ja. 

N= 2170  

 

6.5±4.1 år. 

 

Överviktiga: 13,1 % 

Obesa: 7,5 % 

Bland barn som ska genomgå en tonsillektomi är 

det övervägande överviktiga och obesa barn.  

 

Peri-operativa komplikationer (framförallt 

luftvägsrelaterade) fanns mer frekvent hos 

överviktiga och obesa barn som skulle genomgå en 

tonsillektomi än de normalviktiga barnen. 

Överviktiga och obesa barn stannar i högre grad 

kvar längre på den post-operativa avdelningen. 

+ Stark metoddiskussion 

+ BMI anpassat för barn 

+ Stor population 

 

- Retrospektiv 

- Ej klart åldersintervall 

-Använder klinisk diagnos för 

  SDB och ej SPG. 

 

 

 

 

 

Medelhög 

 

 

 

 

Nafiu et al., 

2010a, USA 

Prospektiv observationsstudie, 

 

Undersöka relationen mellan BMI och 

svårighetsgraden av PVK-sättning hos barn som 

genomgår icke-kardiell kirurgi, 

 

Ja. 

N= 103 

 

2-18 år 

 

Obesa: 47 stycken 

Det tog längre tid att sätta en PVK på ett obest 

barn. Valdes ofta en mindre kanyl till obesa barn. 

Misslyckades med nålsättning vid första försöket i 

högre grad hos obesa barn. Kateterplats var i första 

hand dorsalt på handen och därefter volart på 

handen med högre andel lyckade försök. 

Det var svårare att sätta infart på obesa barn jämfört 

med normalviktiga. 

+ Prospektiv 

+ Pilotstudie innan 

+ Powerberäkning 

+ Samma observatör i samtliga 

    fall.  

 

- Liten population 

- Breda exklusionskriterier 

 

 

 

 

Hög 
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Författare, 

år, land 

Studietyp, syfte/hypotes, etisk godkänd Antal, ålder, 

överviktiga/obesa 

Resultat Styrkor (+)/svagheter (-) Studiekvalitet 

Nafiu et al., 

2010b, USA 

Prospektiv observationsstudie 

 

Om pre-incisionshypotension är mer vanligt 

bland barn med högt BMI jämfört med 

normalviktiga barn efter induktion av generell 

anestesi vid icke-kardiologiska ingrepp, 

 

Ja. 

N= 19,400  

 

2-17 år 

 

 

BMI > 85e percentilen: 

30,7 % 

Pre-incisionshypotension uppträdde mer frekvent 

bland barn med högt BMI jämfört med 

normalviktiga barn. Viktiga faktorer som påverkade 

hypotensionen var hög ASA-klassificering, 

propofolkomplettering vid induktion, pre-operativ 

hypotension, ålder och pre-incisionsduration.  

+ Prospektiv 

+ Stor studiepopulation 

+ BMI anpassat för barn 

+ Tydlig metoddiskussion 

 

- Non-invasiv 

blodtrycksmätning 

- Oklar pre-operativ  

normovolem status. 

 

 

 

 

Hög 

Nafiu et al., 

2011, USA 

Prospektiv observationsstudie, 

 

Om det finns en positiv korrelation mellan 

nackomkrets och andra antropometriska 

mätvärden samt om barn med stort nackomfång 

har högre incidens av negativa respiratoriska 

händelser, inklusive svårigheter med intubation, 

 

Ja. 

N= 1102 

 

6-18 år 

 

BMI 20.6±5.8 

Hos barn med stor nackomkrets förelåg i en större 

andel barn med snarkningar, anamnes av OSA, 

bukfetma, astma. Högre mallampatiklassificering, 

postinduktion samt post-operativ övre 

luftvägsobstruktion. Större nackomfång krävde fler 

intubationsförsök. 

+ Stor studiepopulation 

+ BMI anpassat för barn 

+ Prospektiv studie 

 

- Otydlig BMI-fördelning.  

- Resultatet kan bero på ett 

flertal närbesläktade faktorer. 

 

 

 

 

 

 

Medelhög 

Rose et al., 

1999, USA 

Oblindad randomiserad studie, 

 

Bestämma Succinylkolins potens hos obesa 

tonåringar, 

 

 

Ja 

N= 30 

 

9-15 år. 

 

Obesa: 100 % 

Succinylkolins potens bland obesa tonåringar är 

jämförbara med normalviktiga om den kalkylerade 

dosen baseras på totalvikten och inte idealvikten. 

+ Randomiserad 

+ Tydlig metod 
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det fanns skillnader och likheter när anestesi skulle utföras på det 

överviktiga eller obesa barnet jämfört med det normalviktiga barnet. Aktuella riktlinjer för 

pre-operativ fasta används så väl för överviktiga och obesa barn som för normalviktiga. Den 

pre-operativa föreberedelsetiden kunde antas vara längre hos den överviktiga och obesa 

populationen vilket beror på sämre förutsättningar för venkanylering hos det överviktiga och 

obesa barnet samt högre risk för GERD vilket kan kräva längre förberedelsetid inför 

induktion.  

Den överviktiga och obesa populationen uppvisade en högre prevalens för luftvägsproblem 

och peri-operativa komplikationer. Även post-operativa problem var vanligare med 

efterföljande förlängd vårdtid och ökade vårdkostnader.  

6.1.1. Pre-operativ fasta 

GFV ökar inte hos obesa barn på grund av övervikten och fastetiden behöver ej vara längre än 

hos normalviktiga trots att obesa räknas som en riskgrupp [Cook-Sather et al., 2009]. Risken 

för reflux ökar även hos barn med övervikt och obesitet vilket kan påverka metoden för att 

säkra luftvägen [El Serag, 2001]. För att förebygga komplikationer pre-operativt som 

regurgitation finns riktlinjer från både SFAI och ESA som framförallt tar upp fasterutiner.  

Dock är det viktigt att ha i åtanke och se detta som riktlinjer som anestesipersonal och 

bedöma varje överviktigt eller obest barn från fall till fall, då de klassificeras som en 

riskgrupp. Viktigt är att arbeta preventivt för att minimera risken för kräkning och aspiration i 

samband med anestesin.  

Överviktiga och obesa barn kan ha en högre metabolism än normalviktiga barn då de uppvisar 

en högre andningsfrekvens och där igenom har ökat muskelarbete i vila [Bennett & Zeman, 

2004; McMurray & Ondrak, 2011] och har en större kroppsmassa. För varje 100 kcal som 

skall metaboliseras krävs 100ml - 160ml vatten till metabolismen [Holliday & Segar, 1957; 

Lindahl, 1988]. Därför kan det vara viktigt att obesa och överviktiga barn inte svälter onödigt 

länge pre- operativt. 

6.1.2. Intravenös kanylering 

Det är svårare att skapa en intravenös infart hos överviktiga och obesa barn. Det tar även 

längre tid och det krävs fler stickförsök av personalen [Nafiu et al., 2010a], vilket bör beaktas 

i planeringen inför operationen. Men det är inte bara planeringen för sjukvården som 

påverkas, barnet kan påverkas långsiktigt av onödig procedursmärta. 

Barn som redan innan operationen upplevde procedursmärta och som hade medicinska 

diagnoser eller uppvisade oro innan ingreppet har större risk för att uppvisa negativa 

postoperativa beteendeförändringar ända upp till två veckor efter operationen. De vanligaste 

symtomen som uppvisades var apati, tillbakadragenhet samt separationsångest [Fortier et al., 

2010]. Även kanylisering i sig kan bli svårare. Ett av kroppens svar på stress och oro är 

vasokonstriktion [Hayashi et al., 2009] vilket kan leda till att kärl som redan är svåra att se, 

palpera och kanylera hos en överviktig eller obes patient [Weiss et al., 2004] kan blir mycket 

svåra att kanylisera. Utöver vasokonstriktionen som uppkommer vid oro och stress spelar 

både vårdpersonalen och föräldrarna en viktig roll då man skall kanylera ett barn. Ju högre 
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stress ett barn uppvisar inför kanyleringen, desto mer negativ blir upplevelsen av 

kanyleringen. Vårdpersonal ska, tillsammans med föräldrarna, skapa möjligheter för barnet att 

hantera sin stress så att upplevelsen blir mindre traumatisk [Mahoney, Ayers & Seddon, 

2010].  

Att personalen var stressade under intravenös kanylering kunde skapa negativa effekter för 

barnet och för föräldrarna då barnet är starkt mottagligt för de vuxnas ickeverbala signaler i en 

spänd situation. Om föräldrarna är spända eller uppvisar rädsla eller oro kan även barnet 

komma att uppleva mer rädsla eller oro. Stressar vårdgivaren minskar barnets förmåga till 

coping i situationen och den negativa upplevelsen kan förvärras [Mahoney et al., 2010].  Barn 

som är överviktiga har redan tidigare en försämrad förmåga till coping och kan uppvisa en 

bristande social interaktionsförmåga med nya människor [Braet, Mervielde & Vandereycken, 

1997].  

Stress och oro kan förebyggas effektivt för barn genom aktivt deltagande i lekar pre-operativt 

[Weber, 2010]. Att använda olika avledande tekniker kan förebygga oro och rädsla på ett 

effektivt sätt. Detta kan vara användningen av musik, spel eller film. Av vikt är att barnet 

själv får vara med i beslutsfattandet gällande distraktionsmetod [Braet et al., 1997; Nilsson, 

2010]. Även närvaro av sjukhusclown tillsammans med föräldrarna inför induktion kan ha en 

större lugnande effekt på barnet än endast föräldrarnas närvaro [Vagnoli, Caprilli & Messeri, 

2010; Fernandez & Arriaga, 2010.]. Kombinationen av föräldrarnas närvaro och 

premedicinering med Midazolam lugnar barnet[Vagnoli et al., 2010]. Att använda EMLA i 

kombination med N2O var hos obesa barn klart överlägset jämfört med endast Midazolam då 

de obesa barnens återhämtningstid efter venkanylering var kortare. Det tog även kortare tid att 

venkanylera samt krävdes färre försök [Ekbom, 2011]. Att endast använda Midazolam kan 

blockera de explicita minnena av en traumatisk händelse men kvarlämna de implicita delarna. 

Detta innebär att även fast barnet inte i detalj kommer ihåg den traumatiska händelsen 

kommer det fortfarande att bära med sig obehaget från den [Rosenbaum & Kain, 2009].  

Klassiska omvårdnadsåtgärder som att skapa förtroende hos föräldrar och barn, kommunicera 

på barnets egen nivå samt att skapa en icke skrämmande miljö eller med individer som inte är 

skrämmande där barnet vågar medverka i sin egen vård kan bidra till att stressen på barn och 

föräldrar minskar. Minskar stresspåslaget kan risken för retention av maginnehåll genom 

sympatiskt påslag, samt risken att barnet behöver sederande läkemedel preoperativt minska. 

Detta i sin tur kan leda till minskad risk för aspiration vilket är viktigt, speciellt för en grupp 

som överviktiga och obesa barn som från början har en förhöjd risk för aspiration genom ökat 

intraabdomniellt tryck. Därför bör inte anestesisjuksköteskans förmåga till omvårdnad 

underskattas vid preoperativt omhändertagande av överviktiga och obesa barn då slarv med 

omvårdnaden kan påverka de medicinska besluten anestesiologen tar inför exempelvis 

induktion. 

6.1.3. Luftvägar 

Det är av vikt att välja korrekt storlek på LMAn då läckage annars kan uppkomma [Kim et al., 

2010]. Det var mer problematiskt att handventilera och intubera de överviktiga och obesa 

barnen [Nafiu et al., 2007, 2009a; Tait et al., 2008; El-Metainy et al., 2011] och val av RSI 

var mer frekvent [El-Metainy et al., 2011].   

Att använda LMA i den pediatriska populationen har i ett flertal studier påvisat goda effekter 

med mindre komplikationer än ETT [Jamil et al., 2009; Sierpina et al., 2011]. Dock skyddar 

inte LMA lungvävnaden mot aspiration som ETT kan göra då ETT med kuffen skapar ett 
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skydd för trakea. Det finns även en ökad risk för att gas pressas ner i magsäcken och att 

aspirationsrisken hos den överviktiga patienten ökar. Då trycket över magsäcken redan kan 

vara förhöjt på grund av bukfetman kan gas i magsäcken vara den avgörande faktorn för att en 

lungaspiration skall ske.  

Kraftigt obesa vuxna patienter uppvisar vid avsaknad av Positive End Expiratory Pressure 

(PEEP), ett förhöjt intraabdomiellt tryck, lägre lungvolym, högre elasticitet av 

respirationssystemet inklusive lungorna och thoraxväggen jämfört med normalviktiga. Det 

arteriella syrgastrycket (pO2) var även lägre och koldioxidtrycket (pCO2) högre hos den obesa 

patientgruppen. Vid applicering av PEEP till tio cmH2O förbättrades syresättning signifikant 

hos den kraftigt obesa gruppen men inte hos den normalviktiga gruppen [Pelosi et al., 1999]. 

När PEEP läggs till adderas det till topptrycket och summan av trycken kan då överstiga 

läckagetrycket hos en LMA. Vuxna obesa patienter uppvisar i högre grad ökade luftvägstryck 

än normalviktiga. Detta beror till del på högre luftvägsrestens samt minskad FRC i den obesa 

populationen [Yap et al., 1995]. Barn uppvisar likt obesa en förhöjd luftvägsresitens relaterat 

till barnets anatomi varför tryck-kontrollerad ventilation är att föredra för att effektivisera 

ventilationen. Tryck-kontrollerad andning ger dessutom lägre inspirationstryck med samma 

ventilation [Keidan et al., 2001]. Vid val av för liten LMA hos barn kan masken läcka. En 

vanlig åtgärd som då vidtas är att kuffa LMA. Ett observandum är dock att prevalensen för 

överkuffning av LMA är hög, speciellt hos oerfaren anestesipersonal. Totalt 53 % av 

patienterna uppvisade kufftryck över LMA-tillverkarens rekommendationer. Det är därför av 

vikt att anestesipersonalen efter kuffning samt kontinuerligt under operationen kontrollerar 

kufftrycket [Schloss, Rice & Tobias, 2012].   

Risk för förhöjda kufftryck i en LMA förelåg även när en för stor LMA valdes [Schloss et al., 

2012]. Liknande risk föreligger dock vid ETT där överkuffning också var ett problem som 

måste beaktas av anestesipersonalen. Prevalensen var dock lägre för ETT än för LMA och 

överkuffning uppmättes i 23,5% hos de pediatriska patienterna [Tobias et al., 2012]. Detta kan 

få allvarliga konsekvenser för barn då ett barns luftvägar är mjukare än hos vuxna och därför 

kan vara känsligare för lokala tryckskador. Komplikationer från överkuffning kan variera från 

halsont till nervskada på slemhinnan och förändringar i den laryngeala anatomin [Zhang et al., 

2010]. Tryckskadan kan skapa ödem i den omkringliggande vävnaden vilket är viktigt att ha i 

beaktande i den post-operativa vården. 

Det finns en positiv korrelation mellan nackomkrets och problematiska luftvägar där 

snarkningar och astma pre-operativt kan vara en indikation på detta [Nafiu et al., 2011].  

Prevalensen för astma hos barn med övervikt och obesitet är högre än hos normalviktiga barn 

[Nafiu et al., 2007, 2009a; Tait et al., 2008; El-Metainy et al., 2011] och korrelerade dessutom 

positivt för central obesitet [Nafiu et al., 2011].  Andra riskfaktorer som kan indikera en svår 

luftväg är OSA och lägre ålder [Nafiu et al., 2007; Tait et al., 2008]. Luftvägsobstruktion och 

bronkospasm förekom oftare i samband med induktion [Tait et al., 2008; Nafiu et al., 2009a; 

El-Metainy et al., 2011].  

Överviktiga och obesa barn har förhöjda värden av C-reaktivt protein (CRP) i blodet vilket 

kan medföra ett kraftigare inflammatorisk svar vid manipulering av luftvägarna [Saha, Sarkar, 

Chatterjee, 2011].  Av vikt för det anestesiologiska omhändertagandet är att beakta att obesa 

och överviktiga barn har en ökad benägenhet för bronkial inflammation redan innan retning 

av ETT [Kajbaf, Asar, Alipoor, 2011]. Barn som är intuberade har en säkrare luftväg även vid 

astmatisk påverkan till skillnad från ett barn med LMA. Samtidigt kan risken för laryngeal 

och mekanisk bronkial retning öka vid en intubation, dock är risken för laryngeal spasm lika 
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liten som för normalviktiga barn. Bland barnen med tidigare utlöst bronkospasm fanns det en 

signifikant skillnad där den andel som var diagnostiserade med astma visade en positiv 

korrelation mot bronkospasm [Orestes et al., 2012].  

Obesa barn har en ökad risk för negativa peri-operativa respiratoriska händelser och har pre-

operativt en högre ASA och mallampatiklass [Nafiu et al., 2007; Tait et al., 2008; El-Metainy 

et al., 2011]. Det är därför av stor vikt att genomföra en adekvat pre-operativ bedömning av 

pediatriska patienter där prevalensen för bronkospam, laryngospasm, peri-operativ hosta, 

desaturation eller luftvägsobstruktion korrelerar med att barnet uppvisar en anamnes av 

snarkningar och väsande andning. Riskerna var också större för peri-operativa respiratoriska 

komplikationer om barnet hade haft en luftvägsinfektion inom två veckor till operationen. 

Intravenös induktion och inhalationsunderhåll av anestesin visade också minska risken för 

respiratoriska komplikationer [von Ungern-Sternberg et al., 2010]. Obesa barn som har högre 

Mallampati-klassificering tros bero på vävnadsförändringar och ökad fettvävnad i vävnaden 

kring övre luftvägen som trycker ihop vävnaden och ger en mindre fri yta vilket kan påverka 

obesa barn olika beroende på graden av tonsill- och adenoidhypertrofi [Dayyat et al., 2009]. 

En viktig observation inför anestesi av överviktiga och obesa barn är förekomsten av de 

symtom som kan tyda på SDB eller OSA, och att även höra sig för gällande anamnes på 

symtom som kan tyda på en potentiellt problematisk luftväg. Symtom som nattliga 

snarkningar, väsande andning, munandning med flera [Nafiu et al., 2011] är viktigt att vara 

observant på för planeringen av anestesin och en förväntad problematisk luftväg, men också 

för planering av den post-operativa övervakningen.   

6.1.4. Peri-operativa komplikationer 

Övervikta och obesa barn uppvisar en högre prevalens för hypertoni än normalviktiga barn 

[Nafiu et al., 2010b].  Induktionshypotension är vanligare bland yngre patienter men är även 

bland barn med ASA III eller högre och tidigare känd hypotension. En förlängd tid från 

narkosinduktion till incision är också en riskfaktor för hypotension tillsammans med 

intravenös induktion med Propofol jämfört med inhalationsinduktion [Nafiu et al., 2009b]. 

Det finns ett klart samband mellan hypertension och ökat BMI hos barn [Saha et al., 2011; 

Juonala et al., 2011]. Hos vuxna är BMI positivt korrelerat med kärlsjukdom och 

induktionsrelaterad hypotension orsakad av en relativ hypovolemi då induktionsmedlen kan 

ge en vasorelaxation [Reich et al., 2005]. En möjlig orsak till detta kan vara att det hos obesa 

barn finns en tendens för artärerna att förlora sin elasticitet vilket kan påverka kroppens 

förmåga att reglera det arteriella blodtrycket [Arnberg et al., 2012].  

Överviktiga och obesa barn har en högre risk för intra och post-operativ desaturation [Setzer 

& Saade, 2007]. Detta kan bero på att FRC och den totala lungfunktionen samt lungornas 

compliance påverkas negativt hos vuxna av central fetma [Jones & Nzekwu, 2006; Boulet et 

al., 2011]. Efter viktnedgång sågs signifikanta förbättringar i lungfunktionen, och 

lungcompliance samt att astman förbättrades avsevärt [Boulet et al., 2011]. Genom att 

kombinera käklyft med CPAP på tio centimeter vatten reducerades risken för övre 

luftvägskollaps hos sövda normalviktiga barn som spontanandades [Meier et al., 2002]. PEEP 

förebygger även atalektaser och låg syresättning under anestesin [Serafini et al., 1999]. När 

anestesipersonalen applicerar ett PEEP för att kompensera för patientens minskade FRC och 

för att motverka atalektaser kan topptrycket öka. Det finns risker med detta då en LMA 

tenderar att läcka i större utsträckning än en ETT vid höga topptryck. Resultatet gällande 

LMA kan ha klinisk betydelse för anestesipersonalen då en vedertagen teknik för att förbättra 
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syresättningen hos vuxna obesa patienter är att lägga på ett PEEP när patienten ventileras i 

ventilator [Pelosi et al., 1999]. 

Barn med SDB upplever betydande förändringar med förhöjd hjärtfrekvens och systoliskt 

blodtryck under obstruktiva händelser med nivåer som liknar nivåer som rapporterats hos 

vuxna [Bixler et al., 2008; O’Driscoll et al., 2009], framför allt barn i åldrarna mellan fem till 

12 år [Bixler et al., 2008]. Dessa förändringar är mer uttalade under NREM (Non-Rapid Eye 

Movement) sömn och excitationsstadie. Dessa akuta kardiovaskulära förändringar kan få 

betydande konsekvenser senare i livet för barn med OSA, som med upprepade 

kardiovaskulära störningar kan bidra till utvecklingen av hypertoni [O’Driscoll et al., 2009]. 

Den pre-och intra-operativa vätskebehandlingen kan bli extra viktig i denna patientkategori på 

grund av gruppens prevalens för induktionsrelaterad hypotension [Nafiu et al., 2010b]. intra-

operativt minskar det basala vätskebehovet med 50 % efter induktion hos normalviktiga barn 

[Lindahl, 1988]. Det finns dock mycket lite evidens för intra-operativ vätskebehandling av 

överviktiga och obesa barn. Den bästa prediktorn för adekvat vätskebehandling bör även hos 

obesa och överviktiga barn vara en adekvat urinproduktion samt väl reglerat blodtryck och 

puls. 

Anestesipersonalen bör särskilt beakta det överviktiga eller obesa barnets energibehov peri- 

operativt då det kan ha högre energibehov än ett normalviktigt barn [Bennett & Zeman, 2004; 

McMurray & Ondrak, 2011]. Att genomgå ett kirurgiskt ingrepp är redan för ett normalviktigt 

barn ett stressmoment som får blodglukosnivåerna att stiga på grund av 

katekolaminfrisättning och hämning av insulinfrisättningen hos både barn och vuxna [Rohli & 

Ober, 1995]. Vid blodglukoskontroll pre-operativt tenderar barn att vara hyperglykemiska 

men att de intra-operativt tenderar att bli hypoglykemiska [Sharma et al., 2009, Alves et al., 

2011].  Hyperglykemi kan medföra försämrad sårläkning [Rosenberg, 1990], osmotisk diures, 

dehydrering, elektrolytrubbningar, metabolisk acidos samt infektioner [Schiff & Welsh, 

2003]. Ett högt intra-operativt blodglukos är associerat med en ökad risk för morbiditet hos 

pediatriska patienter som genomgår hjärtkirurgi [Alves et al., 2011]. Hypoglykemi kan 

medföra medvetandesänkning [Schiff & Welsh, 2003] vilket kan bli än mer påtagligt för det 

sederade barnet inför anestesi. För barnet är det viktigt att försöka hålla blodglukosen inom 

normalintervallet under den peri-operativa vården för att på så sätt minimera 

komplikationerna som kan uppkomma vid hypo- och hyperglykemi [Glister & Vigersky, 

2003]. Det är viktigt att anestesipersonalen är uppmärksam på symtom som kan tyda på hypo- 

eller hyperglykemi och åtgärda detta så tidigt som möjligt i förloppet för att minimera risken 

för komplikationer. Det är således av stor vikt att operationer blir så tidigt på dagen som 

möjligt för den pediatriska populationen. Detta för att minimera risken för lång fasta och på så 

vis ökad risk för svängningar i blodsockret relaterat till stresspåslaget och fastetiden. 

I den pediatriska populationen som vårdats för kritiska sjukdomar på sjukhus var prevalensen 

för trycksår 10 - 27% under inläggningstiden. Riskfaktorer för trycksår var barn över två år, 

tiden för inläggning, låg vikt eller viktnedgång samt om mekanisk ventilation krävdes. 

Förebyggande faktorer var lägesförändring av patienten med två till fyra timmars mellanrum, 

viktavlastande underlag, samt en god nutritionsstatus [McCord et al., 2004; Schindler et al., 

2011] samt ödem [McCord et al., 2004]. Ingen förhöjd risk hos obesa patienter kunde 

identifieras, snarare att avsaknaden av ett subkutant fettlager kunde öka risken för trycksår 

[Tschannen et al., 2012]. Implikationen för anestesipersonalens arbete blir att normala 

försiktighetsåtgärder alltid måste vidtas för att undvika trycksår på den obesa pediatriska 

patienten men att inga särskilda åtgärder hos den överviktiga och obesa populationen krävs. 
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Barn har generellt en relativt större kroppsyta än vuxna vilket kan leda till en ökad 

värmeavdunstning och avledning som kan resultera i en hypotermi [Furqan & Haque, 2009]. 

Vid användning av Tiopental och framför allt Propofol hos spädbarn minskar afterload på 

grund av att en systemisk vasodilatation som minskar den perifera kärlresistensen [Wodey et 

al., 1990].  Dilatationen kan dock leda till en större värmeavdunstning och avledning än vid 

normal fysiologi på grund av omfördelat hemodynamiskt perifert blodflöde. Risken för 

hypotermi kan därför antas öka efter narkosinduktion och framför allt hos barn med stor 

kroppsyta då avdunstningsytan är större än normalt. Samtidigt är obesitet inte en riskfaktor för 

intra-operativ hypotermi utan snarare är lågt BMI en riskfaktor [Roy et al., 2011]. Överviktiga 

och obesa barn bör därför uppvisa bättre förutsättningar för att bibehålla sin kärntemperatur 

än normal- och underviktiga barn förutsatt att basala åtgärder så som värmefilt och minimerad 

exponerad yta vidtas.  

6.1.5. Farmakologi 

Dosen Succinylkolin skall hos obesa barn beräknas efter aktuell vikt och inte idealvikt vid 

RSI [Rose et al., 2000]. Detta betyder att barnet kan få en betydligt högre dos Succinylkolin 

relaterat till idealvikten jämfört med normalviktiga barn. Bland överviktiga och obesa barn 

finns redan en förhöjd risk för intra- och post-operativ desaturation [Setzer & Saade., 2007; 

Nafiu et al., 2009a]. Övervikt eller obesitas och Succinylkolin ger en snabbare desaturation 

hos vuxna och det tar längre tid för saturationen att återgå till normalvärde än vid användning 

av Rokuronium vid RSI [Tang et al., 2011]. Då RSI är en vanligare induktionsmetod hos barn 

med förhöjt BMI [Nafiu et al., 2010b] och att barn har en högre metabolism [Bennett & 

Zeman, 2004; McMurray & Ondrak, 2011] än vuxna kan en allvarligare och mer 

svårbehandlad hypoxi uppstå. Därför är det extra viktigt med preoxygenerering hos 

överviktiga och obesa barn för att minimera risken för intra-operativa komplikationer. 

Administrering av muskelrelaxantia är mer frekvent till den obesa pediatriska populationen 

[Tait et al., 2008]. Riskfaktorer för awareness hos vuxna är högre ASA-klass [Sebel et al., 

2004], ytligare anestesi [Ranta et al., 1998], muskelrelaxation [Sandin et al, 2000] samt hos 

barn, multipla intubationsförsök [Lopez et al., 2007].  I den vuxna populationen är 

prevalensen för awareness, en kognitiv medvetenhet om vad som händer under narkos, ca 0,1-

0,2 % [Sandin et al., 2000], risken för awareness hos barn är betydligt högre, 0,6- 2,7 % 

[Lopez et al., 2007; Blussé van Oud-Alblas et al., 2009; Malviya et al., 2009].   

Det krävs ett högre antal intubationsförsök hos överviktiga och obesa barn för lyckad 

intubation [Nafiu et al., 2007, 2009a]. Ett flertal studier tyder på att barn har generellt sett en 

högre risk för awareness än vuxna [Lopez et al., 2007; Blussé van Oud-Alblas et al., 2009; 

Malviya et al., 2009]. Orsakerna till detta är inte helt utredda då området inte är helt utforskat 

samt att kognitiva funktioner hos barn inte är färdigutvecklade vilket kan göra att forskning 

om awareness hos barn blir svårare att genomföra. Till författarnas kännedom finns ingen 

evidens som visar att högre BMI hos barn är en riskfaktor för awareness men att de 

överviktiga och obesa barnen uppvisar indirekta riskfaktorer så som att de har en mer 

komplex luftväg, kan behöva intubation i större omfattning för att säkra luftvägarna mot 

aspiration samt att de i så fall kan behöva muskelrelaxation för att kunna intuberas.  

Den post-operativa användningen av morfin minskade vid användning av musikkudde på 

uppvakningsavdelningen jämfört med standardterapin. Barnen med musikkudden upplevde 

även mindre oro samt att musiken hade en lugnande effekt på dem. Vid minskad oro och 

minskat opiatanvändande kan risken för postoperativt illamående, postoperativ obstipation 
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samt postoperativ apné minska [Nilsson et al., 2009]. Även avledningsmetoder som spel eller 

film kan användas för att minska barnets smärta men även oro och ångest [Nilsson, 2010]. 

Om opioider administreras till barn med symtom på OSA inför väckning som smärtprofylax 

finns det en ökad risk för post-operativ apné och desaturation vilket gjorde att barnen blev 

kvar på sjukhuset en längre tid för övervakning. Dock är det viktigt med adekvat 

smärtlindring då problem kan uppstå på grund av smärta. Lägre doser morfin, svaga opioider 

och NSAID-preparat förhindrar inte risken för post-operativa komplikationer [Blake et al., 

2009].   

6.1.6. Vårdtid och kostnader 

Överviktiga och obesa barn löper större risk för att få stanna kvar längre tid på sjukhuset för 

övervakning på grund av post-operativa komplikationer som desaturation och 

luftvägsobstruktion/apné [Blake et al., 2008], vilket också bekräftas i resultatet [Setzer & 

Saade, 2007; Nafiu et al., 2008, 2009a]. Med detta som grund är det väldigt viktigt att 

anestesipersonalen som ansvarar för det överviktiga och obesa barnet gör en adekvat pre-

operativ bedömning och utvärdering av de risker som finns och kan uppstå under det peri-

operativa förloppet. Detta för att kunna förebygga peri-operativa komplikationer hos det 

överviktiga eller obesa barnet.  

Även den icke operativa vården av obesa patienter är förknippat med högre omkostnader för 

samhället [Trasande & Chatterjee, 2009]. Inläggning på sjukhus kan påverka barnet negativt 

då det är en ovan miljö med ovana rutiner och människor. Överviktiga och obesa barn har 

redan tidigare svårare för sociala interaktioner med nya människor [Braet et al., 1997] och 

denna stress kan påverka barnets sårläkning och immunförsvar negativt genom den uppkomna 

stressen. 

6.2. Metoddiskussion 

Barn med övervikt och obesitas är väl studerat, men det saknas forskning i samband med 

anestesi för berörd grupp. BMI är inte alltid standardiserat att registreras på anestesijournalen 

varför en journalgranskning ej var genomförbar. En journalgranskning hade ej heller varit 

etiskt försvarbart då en stor mängd journaler där barn som ej kunde inkluderas i studien hade 

behövts granskas. En klinisk observationsstudie var ett alternativ som logistiskt begränsades 

då operationstillfällen av överviktiga och obesa barn ej fanns att tillgå. En observationsstudie 

av barn kräver även en noggrann etikprövning av den lokala etikkommittén [SFS 2003:460; 

SFS 2003:615].  

Således valdes en systematisk litteraturstudie som metod för att finna och belysa aktuell 

forskning inom området [SBU, 2011]. Metoden föreslår att ämnesexpert och informatiker 

skall användas vid den systematiska litteratursökningen. Att en informatiker användes vid den 

systematiska litteratursökningen kan stärka sökningens trovärdighet. Avsaknaden av 

ämnesexperter kan ha påverkat sökningens trovärdighet, dock är författarna väl förtrogna 

inom pediatrisk omvårdnad samt har grundläggande kunskaper inom anestesiologisk 

omvårdnad.  

För att få en så bred sökning som möjligt och för att innefatta all aktuell forskning inom 

området användes initialt endast ett inklusionskriterie, barn 0 - 18 år. Efter den primära 

sökningen för att få en överblick av aktuell forskning [SBU, 2011], framkom det att 

merparten av forskningen som belyste det aktuella området var skrivna på 2000-talet. Dock 

valdes inklusionskriteriet att forskningen skulle vara publicerad efter 1990-talet för att få med 
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alla relevanta studier. Under den primära sökningen framkom också kriterier som skulle ingå i 

studiens exklusionskriterier. Flertalet artiklar belyste gravida överviktiga vuxna, där fostret 

var indexerat som barn. Då studiens definition av barn var 0 - 18 år ansågs denna grupp ej 

relevant, varför denna grupp exkluderas. Även case-report och review-artiklar exkluderades 

från studien. Case-report belyste endast en mycket begränsad subgrupp, Prader-Willis, och 

ansågs ej svara upp mot studiens syfte på grund av att barn med denna diagnos har ett flertal 

symtom förutom obesitet eller övervikt, varför de exkluderades. Review-artiklarna 

exkluderades då studiens utformning ej skulle vara en meta-analys [SBU, 2011; Polit & Beck, 

2012]. Svenska och engelska valdes som språkkriterium då författarna ej behärskar andra 

språk. En risk med att exkludera studier på andra språk är dock att relevant forskning för 

studiens syfte kan förloras.  

Sökorden som slutligen användes i den systematiska sökningen ansågs vara relevanta för att 

finna den befintliga forskning som finns inom området. Dessa sökord var en syntes av de 

vanligaste förekommande indexerade sökord i 15 publicerade review-artiklar som berörde 

barn med, övervikt/obesitet och/eller anestesi. Sökorden berörde området som önskades 

belysas; barn, övervikt/obesitas samt anestesi. För att inte missa i sökningen gällande övervikt 

och obesitet kunde de indexeras i CINAHL headlines och PubMed MeSH under övervikt så 

att de också inkluderade obesitas [SBU, 2011; Polit & Beck, 2012]. Detta bedömdes stärka 

sökningen ytterligare då vi minimerade risken för att tappa studier genom att annars behöva 

göra två separata sökningar. 

Majoriteten av de funna artiklarna var indexerade ”adolescent” vilket syftar på tonåringar. 

Denna kategori, 13 till 19 år, ingår till stor del i populationen som är relevant för studien. 

Dock visade sig majoriteten av dessa studier innehålla vuxna, 18 år och uppåt, vilket gjorde 

att dessa exkluderades vid rubrik- eller abstraktgranskningen. Specificiteten på den 

systematiska sökningen bedömdes vara god då endast ett fåtal nya artiklar hittades vid den 

manuella sökningen. Sensitiviteten bedömdes som medelgod då den inledande sökningen gav 

ett relativt stort urval av artiklar men endast en liten del av dessa kunde inkluderas i resultatet. 

Detta berodde på att flertalet av artiklarna var indexerade ”adolescence” [SBU, 2011; Polit & 

Beck, 2012].  

Databaserna som sökningarna genomfördes i var PubMed, CINAHL samt Scopus. PubMed 

valdes för dess utbud inom den medicinska, omvårdnadsvetenskapliga och psykiatriska 

forskningen, CINAHL där fokus ligger på omvårdnadsforskning samt Scopus som inkluderar 

europeisk forskning gällande paramedicin [Polit & Beck, 2012].   

Antalet sökresultat i CINAHL och Scopus var betydligt färre jämfört med PubMed. Detta 

misstänks bero på att sökningen i Scopus endast kunde genomföras via fritextsökning. 

CINAHL söktes med hjälp av CINAHL headlines och då vi fann tre stycken dubbletter ansågs 

sökningen vara så sensitiv den kunde vara. Sökningarna genomfördes dock på ett systematiskt 

sätt för att minimera risken för att missa artiklar, först med enskilda sökord och sedan i 

kombinationer.  

En reference tracking genomfördes på åtta review-artiklar inom ämnesområdet där deras 

referenser analyserades [SBU, 2011]. Anledningen till varför endast åtta review-artiklar 

valdes var för att dessa var publicerade mellan åren 2006 - 2011. Därefter blev det ett glapp i 

årtalen nedåt innan nästa review var publicerad. Majoriteten av resultatartiklarna är 

publicerade efter 2005 varför sannolikheten för att finna relevant forskning inom dessa årtal 

ansågs som hög, samt att de inkluderade den forskning som tidigare publicerats. Samtliga 

inkluderade artiklar var publicerade i tidskrifter som var refereegranskade. 
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Efter sammanställningen av de inkluderade artiklarna fann författarna en spridning i 

materialet vilket försvårade processen med att kunna dra slutsatser, vilket troligtvis berodde 

på få antal inkluderade studier och att flera studier belyste flera olika områden. Att endast 

inkludera 12 artiklar i en systematisk litteraturstudie kan verka lågt. Samtidigt kräver vald 

metod att samtliga relevanta artiklar skall inkluderas. Finns inte fler relevanta artiklar skall 

resultatet ändå presenteras, dock med observandum på att evidensstyrka och möjligheten att 

kunna generalisera resultatet försämras [SBU, 2011]. 

Orsaken till att fler artiklar inte hittades kan vara flera. Möjligheten finns att det inte finns fler 

artiklar publicerade inom området. Risken finns samtidigt att relevanta artiklar förbises då de 

har andra nyckelord än de som sökningen baserats på. Då sökningen baserades på tre olika 

databaser och att inga nya relevanta artiklar hittades mellan databaserna kan detta tyda på att 

sökningen är mättad. Med stöd av detta samt och att författarna efter genomförd reference 

tracking av åtta publicerade review-artiklar och endast funnit ytterligare en artikel är det 

sannorlikt att majoriteten, om inte alla av tillgängliga relevanta artiklar, har inkluderats i 

studien. SBUs metod menar även att om artiklar är svåra att få tag på, obskyra, eller inte hittas 

vid den systematiska sökningen så kommer de troligtvis inte tillföra studien något ytterligare 

relevant resultat [SBU, 2011]. Dock har samtliga artiklar som inkluderats efter rubrik- och 

abstraktgranskning beställts och erhållits i fulltext. 

Metoden som användes för studien var Statens beredning för medicinsk forsknings (SBU) 

riktlinjer för systematisk litteraturstudie. SBU tillhandahåller relevans- och 

kvalitetbedömningsunderlag för olika studier som skall bedömas. Inför relevans- och 

kvalitetsbedömningen fann författarna att det saknades ett bedömningsformulär som belyste 

retrospektiva studier, och att SBU hänvisade till bedömningsmallen för prospektiva studier, 

men med observandum på bedömningen. Samtidigt uttrycker metoden tydligt för alla 

bedömningsunderlag att den primära kvalitetsbedömningen endast ska vara en riktlinje och att 

den slutliga kvalitetsbedömningen sker utifrån ett subjektivt perspektiv [SBU, 2011]. 

Dessutom var kvalitetsbedömningsmallarna svårtolkade trots instruktioner varför författarna 

valde att genomföra bedömningen var för sig. Därefter sammanställdes gemensamt 

kvalitetsbedömningarna för att stärka och minimera risken för svagheter i de inkluderade 

artiklarna, och där kvalitetsbedömningen skilde sig fördes diskussioner tills konsensus var 

uppnådd [Webb & Roe, 2007]. Även då författarna försökt att minimera risken för feltolkning 

under analysen av resultatartiklarna finns det en risk för detta på grund av avsaknaden av en 

metodspecifik bedömningsmall av retrospektiva studier.  Efter granskning exkluderades 

ytterligare tre artiklar, där studierna förvisso hade deltagare under 18 år men endast ett fåtal 

och där resultatet ej presenterades på ett sätt där ålder och resultat ej kunde analyseras separat.  

Studien inkluderade sex artiklar av totalt 12 stycken från en forskare, Dr Olubukola Nafiu. Dr 

Nafiu har publicerat flertalet studier under de senaste åren om barn, övervikt/obesitas och 

anestesi, ur olika perspektiv. I kvalitetsgranskningen bedömdes dessa studier vara av 

medelhög och hög kvalitet och uppvisade överlag liknande studiedesign. Artiklarna bedömdes 

vara medelhöga/höga då de var noga med att minimera svagheter med statistisk analys, men 

också med att diskutera de svagheter som funnits. Dessutom refereras Dr Nafius studier till 

flertalet review artiklar men också andra studier som inkluderats i våra resultatartiklar. Att 50 

% av studiens resultatartiklar är publicerade av samma författare kan innebära en risk för 

studiens evidens då ett oredovisat bias hos denna författare kan påverka studiens resultat 

negativt.  
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7. Förslag för vidare forskning 

Majoriteten av resultaten baserades på studier av retro- samt prospektiv studiedesign. Endast 

två studier var av RCT-design varför framtida forskning bör fokuseras på randomiserade 

studier för ökat evidensvärdet, då RCT-studier är en golden standard inom forskningen. 

Exempel på framtida forskning kan vara val av LMA eller ETT, anpassade farmakologiska 

doser relaterat till överviktiga och/eller obesa barn. Mer forskning behövs som belyser denna 

population i samband med anestesi ur ett multiprofessionellt perspektiv. Forskningen bör även 

fokusera på barnets upplevelser i den peri-operativa miljön då denna aspekt helt saknas i 

resultaten. Metoder som bör väljas för att belysa detta outforskade område är en kvalitativ 

ansats, exempelvis fenomenografi, för att belysa barnets upplevelser av det peri-operativa 

omvårdnaden.  

8. Konklusion 

Forskningsområdet överviktiga och/eller obesa barn i samband med anestesi är globalt relativt 

outforskat. Störst risk vid anestesi av denna population är luftvägsrelaterade komplikationer 

där evidens föreligger. Även vårdtid och vårdkostnader är större än hos normalviktiga barn.  

Omnämnande 

Tack till Elisabeth Ericsson för god handledning och stort engagemang.
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