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Sammanfattning: Atelektaser uppstår inom tio minuter hos 90 % av alla patienter som 

sövs och leder till försämrad syresättning men kan även leda till 
postoperativa lungkomplikationer. Syftet med studien var att 
beskriva hur anestesisjuksköterskan med olika ventilationsstrategier 
kan förebygga atelektasbildning under generell anestesi. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där 19 vetenskapliga artiklar 
granskades och analyserades. Resultatet visar att när 100 % syrgas 
ges under induktionen av anestesi ökar uppkomsten av atelektaser. 
Om positive end-expiratory pressure (PEEP) 6-10 cmH2O används 
tillsammans med 100 % syrgas motverkas detta. Det är mer oklart 
vilken effekt PEEP har efter induktionen av anestesi. PEEP bör 
kombineras med rekryteringsmanöver för att effektivt motverka 
atelektasbildning. Olika metoder för att genomföra 
rekryteringsmanöver finns beskrivna men gemensamt är att 
topptrycket ska nå upp till cirka 40 cmH2O. Efter induktionen kan 
anestesisjuksköterskan även förebygga uppkomst av atelektaser 
genom använda 40 % syrgas. I den kliniska verksamheten saknas 
ofta riktlinjer för vilken ventilationsstrategi som ska användas. För 
att kunna arbeta preventivt med att förebygga atelektasbildning 
måste anestesisjuksköterskan diskutera ventilationsstrategi med 
anestesiläkaren innan problem med syresättningen uppstår. För 
framtida forskning skulle det kunna vara av intresse att undersöka 
hur olika ventilationsinställningar påverkar patientens upplevelse 
under preoxygenering.  
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Abstract:       Atelectasis develops within 10 minutes in 90 % of all patients after  

induction of anaesthesia and leads to impaired oxygenation but can also 
lead to postoperative lung complications. The aim with this study was to 
describe how the nurse anaesthetist with different ventilation strategies 
can prevent atelectasis during general anaesthesia. The study was 
performed as a literature study where nineteen scientific articles were 
viewed and analyzed. The result showed that when 100 % oxygen is used 
during induction of anaesthesia the atelectasis increase. If positive end-
expiratory pressure (PEEP) 6-10 cmH2O is used together with 100 % 
oxygen it will counteract. It is more unclear what effect PEEP has after 
induction of anaesthesia. PEEP should be combined with recruitment 
manoeuvres to effective counteract atelectasis formation. Different 
methods on how to perform recruitment manoeuvres are described 
however, what they have in common are that the peak pressure should 
reach 40 cmH2O. After induction the nurse anaesthetist can prevent the 
development of atelectasis by using 40 % oxygen. In clinical work there 
are no guidelines in which of the ventilation strategies that should be 
used. To be able to work preventively against formation of atelectasis, 
the nurse anaesthetist has to discuss ventilation strategy with the 
anaesthetist before oxygenation issues occur. For future science it would 
be interesting to study how different ventilation strategies influence the 
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Inledning 
 

I Sverige utfördes ungefär 785000 operationer inom slutenvård år 2009 och flertalet av 
dessa genomfördes i generell anestesi (Socialstyrelsen, 2010). Under generell anestesi är 
lungornas förmåga att syresätta blodet nedsatt och en av huvudorsakerna till detta är 
kollaps av lungvävnad, atelektaser, som uppstår inom tio minuter hos 90 % av alla 
individer som sövs (Hedenstierna & Edmark, 2010). Atelektaser kan kvarstå under den 
postoperativa perioden och bidra till lungkomplikationer. Hedenstierna (2002) menar att 
med tanke på hur många anestesier som genomförs så får även en låg andel 
komplikationer stora sociala och ekonomiska konsekvenser.  
 
I anestesisjuksköterskans omvårdnad ingår att självständigt genomföra generell anestesi 
vid planerade ingrepp på patienter som bedöms inom American Society of 
Anesthesiologists (ASA) klass I-II eller i andra fall tillsammans med anestesiolog 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 
2008). En patient ska kunna känna sig förvissad om att vara i goda händer när han/hon 
är sövd och sjuksköterskan ska bevaka patientens kropp när patienten själv inte längre 
har kontroll (Lindwall & von Post, 2008). Schriber och MacDonald (2010) 
sammanfattade anestesisjuksköterskans omvårdnad med att vaka över patienten. Enligt 
studien anser anestesisjuksköterskor att de har fått ett förtroende att se till patientens 
bästa, att fungera som patientens ställföreträdare och understödja vitala 
kroppsfunktioner. Anestesisjuksköterskan ska vaka över och skydda patienten som är 
utsatt och sårbar under anestesin. 
 
I den kliniska verksamheten saknas ofta riktlinjer för vilken eller vilka 
ventilationsstrategier som ska användas. För att kunna bedriva god omvårdnad är det 
viktigt att anestesisjuksköterskor uppmärksammas på hur olika ventilationsstrategier 
kan minska risken för atelektasbildning. 
 

Bakgrund 
 

Generell anestesi 
 

Ordet anestesi härstammar från grekiskan där an betyder o- eller icke och aisthesis 
betyder känsla. Generell anestesi, som även kallas narkos, betyder att ett medvetslöst 
tillstånd uppnås med intravenösa läkemedel eller inhalationsanestetika. De effekter som 
uppnås är att patienten förlorar medvetandet, är smärtlindrad och har amnesi samt att 
oönskade somatiska och autonoma reaktioner förhindras (Valeberg, 2005).  
 

Andningsfysiologi  
   
Andningens funktion är att transportera syrgas till cirkulationen för vidare transport till 
kroppens celler och att vädra ut koldioxid från cirkulationen. Lungorna är en elastisk 
vävnad som vill dra sig samman men hålls utspänd på grund av att de är fästa i thorax 
via pleurabladen. Mellan pleurabladen är trycket negativt på grund av att thoraxväggen 
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drar utåt och lungorna vill falla samman. Tyngdkraften påverkar genom att dra lungorna 
nedåt och på så sätt blir trycket i pleurarummet mer negativt i de övre delarna av 
lungan. Det ökade negativa trycket i pleurarummet leder till att de övre alveolerna är 
mer uppblåsta. De alveoler som redan är mer uppblåsta kommer inte lika lätt att tänjas 
ut och fyllas med luft som de nedre och deltar därför inte lika effektivt i ventilationen. 
Vid varje andetag används olika delar av lungan olika mycket. I stående ventileras de 
basala delarna bäst och i liggande de dorsala delarna av lungan. I sidoläge ventileras den 
nedre lungan bäst (Lännergren, Ulfendahl, Lundeberg & Westerblad, 2007; 
Hedenstierna, 2008). 
 
För att ett gasutbyte ska kunna ske i lungan krävs att luften i alveolerna möter lungans 
blodcirkulation. I ett atelektatiskt lungavsnitt kommer inte blodet som perfunderar 
alveolerna i området att möta luft för diffusion av syre och koldioxid. Icke syresatt blod 
fortsätter ut i systemcirkulationen. Detta kallas shunt och kan uppstå vid fler tillstånd än 
atelektas som till exempel vid pneumoni, alveolärt ödem och hjärtfel (Hedenstierna, 
2008). 
 
Hypoxisk pulmonell vasokonstriktion (HPV) är en kompensatorisk mekanism som 
träder in vid hypoxi i dåligt ventilerade områden av lungan. Det innebär att i de 
områden som inte ventileras kommer blodkärlen att dra sig samman för att behålla 
normal fördelning mellan ventilation och perfusion i lungan. Under generell anestesi 
försvagas HPV och bidrar till försämrad syresättning (Hedenstierna, 2005).  
 

M ekanismer bakom uppkomst av atelektaser  
 

Hedenstierna och Edmark (2010) beskriver tre olika mekanismer bakom uppkomsten av 
atelektaser; resorptionsatelektas, kompressionsatelektas och förlust av 
surfaktant/nedsatt surfaktantfunktion. 
 

Resorptionsatelektas 
 

I liggande påverkas andningen av att bukinnehållet trycker upp diafragma och minskar 
den funktionella residualvolymen (FRC). FRC beskrivs som den mängd luft som är kvar 
i lungorna efter en passiv utandning. Hos vuxna minskar FRC med 0,7-0,8 liter när 
kroppsläget ändras från upprätt till liggande. FRC minskas ytterligare med 0,4-0,5 liter 
vid induktionen av generell anestesi och denna minskning verkar bero på minskad 
respiratorisk muskeltonus och en obalans mellan lungans återfjädringskraft och 
bröstkorgsväggens utåtsträvande kraft. FRC kan vid anestesi vara så lågt att det närmar 
sig residualvolymen (Hedenstierna & Edmark, 2010). Vid utandning kan trycket bli 
större utanför luftvägarna än inuti vilket leder till att luftvägarna kläms ihop. Risken för 
detta ökar när FRC är minskad. Med patienten i Trendelenburgläge minskar FRC 
ytterligare och risken för luftvägsavstängning ökar ännu mer. Luftvägsavstängningen 
kan vara under en del av andetaget vilket leder till minskad ventilation, men luftvägen 
kan även vara hopklämd under hela andetaget och ventilationen stängs av helt. Bakom 
den stängda luftvägen dit ingen ny luft fylls på absorberas gasen i alveolen till blodet. 
Detta kan leda till uppkomst av resorptionsatelektas (Lännergren, et al., 2007; 
Hedenstierna, 2008).  
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Magnusson och Spahn (2003) beskriver två bakomliggande mekanismer till 
resorptionsatelektaser. Den ena är komplett luftvägsavstängning. Den andra beskrivs 
uppkomma då den alveolära ventilationen understiger den alveolära perfusionen. 
Gasupptaget i blodet överskrider då tillförseln av gas i alveolen vilket gör att mängden 
gas succesivt minskar tills alveolen faller samman. Ju mer syrgas som alveolen 
innehåller ju snabbare absorberas gasen till blodet.  
 

Kompressionsatelektas 
 

Diafragman skiljer brösthålan från bukhålan vilket tillåter olika tryck i thorax och buk.  
Efter nedsövning relaxeras diafragman och det höga buktrycket kan fortplanta sig upp i 
thorax, vilket leder till att de nedre lungavsnitten kläms ihop och atelektaser bildas 
(Brismar, et al., 1985). Hedenstierna och Edmark (2010) beskriver kompression som en 
viktig faktor till atelektasbildning vid akut lungskada inom intensivvården och att det är 
oklart vilken betydelse det har för anestesi hos friska personer. Sambandet mellan ökad 
atelektasbildning och övervikt talar för att kompression är en mekanism som har 
betydelse.  
 

Brist på eller minskad funktion av surfaktant 
 

Surfaktant är ett ämne som bildas i lungorna och har flera viktiga funktioner. Den 
viktigaste funktionen är att den minskar ytspänningen på alveolen vid låga lungvolymer 
och gör att alveolen lättare fylls med luft så att området inte kollapsar (Larsson, 2005). 
Vid mekanisk ventilation minskar surfaktantkoncentrationen på alveolens yta vilket 
resulterar i en minskad stabilitet i alveolen. Om ett atelektatiskt område återöppnas med 
enbart positive end-expiratory pressure (PEEP) faller det samman igen så fort PEEP tas 
bort. En rekryteringsmanöver tros påverka frisättningen av surfaktant och sprida ut den 
över alveolytan vilket gör vävnaden mer stabil. Det verkar som surfaktant spelar en 
viktig roll för att inte lungområdet ska kollapsa igen (Hedenstierna & Edmark, 2010).  
 

Övervikt och fetma 
 

De två senaste decennierna har andelen personer med övervikt och fetma ökat i Sverige 
och i Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) beskrivs hälften av alla män och drygt en 
tredjedel av alla kvinnor som överviktiga eller feta. Bodymassindex (BMI) är det 
vanligaste måttet för att definiera gränsen för övervikt och fetma. Gränsen för övervikt 
går vid BMI > 25 och för fetma vid BMI > 30 (World Health Organization [WHO], 
2011). 
 
BMI är en avgörande faktor för respirationen under anestesi, både vid övervikt och vid 
fetma. Personer med ett högt BMI har en minskad lungvolym och påverkan både på 
lungornas och på bröstkorgens eftergivlighet. Detta ger ökad atelektasbildning och ett 
ökat motstånd i luftvägarna. Vid fetma ses försämrad syresättning redan preoperativt. 
Dessa förändringar ses i ännu högre grad hos patienter som också har 
sömnapnésyndrom (Pelosi & Gregoretti, 2010). Eischenberger et al. (2002) visade att 
patienter med BMI > 35 har signifikant mer atelektaser redan före induktion av anestesi 
jämfört med patienter med BMI < 30. Båda grupperna av patienter utvecklade 
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atelektaser under anestesin, men de med fetma gjorde det i ökad grad. Hos de patienter 
som hade BMI < 30 hade atelektaserna gått tillbaka efter 24 timmar men hos patienterna 
med fetma kvarstod ökningen av atelektaser vid samma tidpunkt. 
 

Åtgärder som motver kar atelektaser 
 

PE EP 
 

PEEP innebär att luftvägstrycket inte tillåts att gå ner till noll under utandningen utan att 
ett tryck finns kvar i lungan och håller den öppen. Detta motverkar atelektasbildning 
även om det inte öppnar sammanfallna områden. Det är vid inandning som öppning av 
atelektatiska områden sker och PEEP har sin funktion under utandningen. PEEP håller 
däremot lungan öppen under hela andetaget vilket ökar syresättningen (Hedenstierna, 
2005). Vid spontanandning används uttrycket continuous positive airway pressure 
(CPAP) för att beskriva ventilation där luftvägstrycket inte tillåts att gå ner till noll 
(Blomqvist, 2005).   
 

Rekryter ingsmanöver 
 

Rekryteringsmanöver, som också beskrivs vitalkapacitetsmanöver, förbättrar 
syresättningen genom att öppna sammanfallna områden (Sjöstrand, 2008). Enligt 
Blomqvist (2005) krävs ett tillräckligt högt luftvägstryck för att öppna upp atelektatiska 
områden. Dessutom krävs att trycket hålls kvar under tillräckligt lång tid samt en 
tillräcklig nivå av PEEP under några andetag. Detta kan göras både manuellt med 
andningsblåsa eller genom ändrade inställningar på ventilatorn. Höga luftvägstryck ökar 
medeltrycket i thorax vilket tillfälligt försämrar det venösa återflödet. För att kunna 
genomföra en rekryteringsmanöver är det därför en förutsättning att patienten har en 
stabil cirkulation och inte är hypovolem. Ökade tryck i lungvävnaden under 
rekryteringsmanövern kan försämra lungcirkulationen och då ses en tillfällig sänkning 
av saturationen. Det krävs även att patienten är väl sederad för att acceptera 
rekryteringsmanövern. Under en rekryteringsmanöver ska en anestesiläkare närvara och 
patienten ska hållas under skärpt övervakning.  
 

Syrgashaltens betydelse för uppkomst av atelektas 
 

Då patienten ska sövas ventileras lungorna med 100 % syrgas under 2-3 minuter för att 
minska risken för syrebrist under intubationen (Hestnef & Espe, 2005). Rothen, Sporre, 
Engberg, Wegenius och Hedenstierna (1995) visade att om preoxygeneringen sker med 
30 % syrgas istället för med 100 % uppstår ingen eller mycket liten atelektasbildning. 
De visade även att om preoxygenering blir förlängd till cirka 6 minuter ökade 
atelektasytan. Syrgashalten i inandningsgasen efter en vitalkapacitetsmanöver påverkar 
även uppkomst av atelektaser. Då patienten ventileras med 40 % syrgas och 60 % 
kvävgas kommer atelektasen tillbaka långsamt, efter 40 minuter syns endast 20-25 % av 
det atelektatiska området. Vid ventilation med 100 % syrgas faller lungan samman inom 
fem minuter (Hedenstierna, 2008). 
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Anestesisjuksköterskans kompetens 
 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård har i samarbete med svensk 
sjuksköterskeförening (SSF) skapat en kompetensbeskrivning för 
specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesivård. Kompetensbeskrivningen 
framställer den kompetens en anestesisjuksköterska förväntas ha. Den ska bland annat 
ge vägledning och vara ett underlag för att patienterna ges en trygg och säker 
anestesiologisk vård samt att göra anestesisjuksköterskans professionella roll tydlig. 
Anestesisjuksköterskans arbetsområde är anestesiologisk vård och det kräver kunskaper 
inom både det medicinska och omvårdnadsvetenskapliga området. Det krävs likaså 
kunskaper inom arbetsmiljö, etik, medicinsk etik, pedagogik, vetenskapsteori och 
kunskap om lagar och förordningar (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 
Svensk sjuksköterskeförening SSF , 2008).  
 
Lindwall och von Post (2008) anser att anestesisjuksköterskan ska ha goda medicinska 
kunskaper och tekniska kompetenser för att kunna ta ansvar för en annan människas 
vitala funktioner under anestesin. Det som gör anestesisjuksköterskors arbete så unikt är 
att de är närvarande hos patienten hela tiden (Helmuth, 2005). Omvårdnaden ska utföras 
perioperativt och utgå från patientens individuella behov. Anestesisjuksköterskan ska 
vidare kunna identifiera perioperativa vårdbehov och utvärdera de omvårdnadsåtgärder 
som genomförts. Patientens tillstånd ska observeras pre-, intra- och postoperativt och 
utifrån det görs en bedömning av vilka behov och resurser patienten har.  
 
Enligt Lindwall och von Post (2008) kan den perioperativa vården delas in i tre 
vårdnivåer, professionell naturlig vård, grundvård-kroppens vård och specialvård-de 
medicinska behandlingarna. Det vårdarbete anestesisjuksköterskan utför bör innehålla 
samtliga tre delar för att hela människan ska få vård. För att vården ska upplevas som 
bra för patienten är alla vårdnivåerna beroende av varandra. Tre olika tidsfaser ingår i 
den perioperativa vårdprocessen, pre-, intra- och postoperativa fasen. 
 
I den preoperativa fasen sker det första mötet med patienten och genom patientens 
berättelse och insamling av data, planeras vården och de åtgärder som ska vidtas och 
vad målet med vården är. Professionell naturlig vård i den preoperativa fasen innebär att 
patienten ska ges möjlighet att dela sina tankar med den perioperativa sjuksköterskan 
och målet är att patientens värdighet bevaras. Grundvård, kroppens vård, handlar om 
patientens upplevelse av sin kropp, hur kroppen vill bli skyddad och hur patienten kan 
röra sin kropp. Målet är att se till att placeringen på operationsbordet blir bra och att 
kroppens behov av värme, andning och cirkulation uppfylls. Specialvård, medicinsk 
behandling, är den information om patientens medicinska tillstånd som anestesi- och 
operationspersonal får via patientens berättelse och genom att läsa journalen. Målet är 
att behandlingar genomförs säkert efter läkarens ordination så att patienten inte kommer 
till skada (Lindwall & von Post, 2008). 
 
Den intraoperativa fasen beskrivs enligt Lindwall och von Post (2008) som hur den 
planerade vården genomförs. Här blir professionell naturlig vård en fortsättning på den 
preoperativa dialogen, hur anestesi- och operationssjuksköterskan tar emot patienten 
och om patienten getts några löften. I grundvård, kroppens vård, ska patienten placeras 
på operationsbordet så att hon ligger säkert och skönt, här är det även viktigt att 
patientens värdighet skyddas under tvättningen. Specialvård, medicinsk behandling, 
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under den intraoperativa fasen innebär att anestesin genomförs enligt ordination så att 
patienten inte skadas. 
 
I den postoperativa fasen utvärderas vården tillsammans med patienten då operationen 
är genomförd. Professionell naturlig vård handlar om patientens känslor efter 
operationen. Grundvård, kroppens vård, tar upp de tankar patienten vill dela med sig av 
om kroppen efter operationen, hur den förändrade kroppen upplevs och om kroppen har 
skyddats mot skador. Specialvård, medicinsk behandling, i den postoperativa fasen 
innefattar patientens upplevelser av anestesin och behandlingar (Lindwall & von Post, 
2008). 
 
Anestesisjuksköterskan har ett ansvar i att söka, analysera och kritiskt granska kunskap 
för att använda sig av evidensbaserad kunskap inom området (Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening SSF , 2008). Enligt Helmuth 
(2005) ska det självständiga vårdarbetet utföras i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Lindwall och von Post (2008) menar att följa med i den 
medicinska utvecklingen, lära sig nya tekniker och delta i vetenskaplig forskning och 
utveckling ska vara något som den perioperativa sjuksköterskan ser som sin skyldighet. 
Enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap. 1§ (SOSFS 2010:659) ska hälso- och 
sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 
uppfyller dessa krav.  
 
I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor framgår bland annat att 
anestesisjuksköterskan ska ha kompetens att övervaka och följa upp ventilation och 
cirkulation hos sina patienter (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening SSF , 2008). I omvårdnadsarbetet ingår att förebygga 
komplikationer och arbeta förebyggande så att den postoperativa återhämtningen blir så 
bra som möjligt för patienten. Enligt Hagen (2005) ska anestesisjuksköterskans arbete 
vara förebyggande och behandlande av anestesirelaterade komplikationer. 
Anestesirelaterade komplikationer innefattar alla typer av oväntade händelser som sker i 
samband med anestesin. En oväntad händelse förhindras eller minskas i sin utbredning 
genom att arbetet sker förebyggande. Om patienten ska komma ihåg tiden från 
operationsavdelningen som något positivt är det av vikt att patienten återfår hälsan och 
känner välbefinnande så snart som möjligt (Lindwall & von Post, 2008).  
 
På grund av den minskade lungvolymen vid generell anestesi faller alveolerna samman 
och atelektaser uppstår. Atelektasbildningen har visat sig orsaka hypoxi (Hedenstierna, 
2008). Atelektaser som uppstår under generell anestesi visade Lindberg et al. (1992) 
kvarstår postoperativt och ger en försämrad saturation. Dessutom utgör atelektaserna en 
ökad risk för infektioner och det har även visat sig att ju större den postoperativa 
atelektasen är desto sämre blir den postoperativa lungfunktionen (Hedenstierna, 2008). 
Anestesisjuksköterskan kan i sitt arbete utföra olika åtgärder för att förebygga 
atelektasbildningen vid generell anestesi. Dessa åtgärder är användning av PEEP, utföra 
rekryteringsmanöver och att använda låga halter av syrgas (Hagen, 2005). För att 
anestesisjuksköterskan ska kunna välja rätt strategi i det preventiva arbetet med att 
förebygga atelektaser behövs tillgång till riktlinjer i den kliniska verksamheten. Med 
detta som bakgrund är det viktigt att beskriva hur anestesisjuksköterskan med olika 
ventilationsstrategier kan förebygga atelektasbildning för att kunna ge patienten en god 
omvårdnad och en säker vård. 
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Syfte 
  
Syftet var att beskriva hur anestesisjuksköterskan med olika ventilationsstrategier kan 
förebygga atelektasbildning under generell anestesi. 
 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling  
 

För att identifiera användbara sökord användes Flemmings struktur, enligt Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) (tabell 1).  
 
Tabell 1. Struktur för framtagande av sökord (Willman, et al., 2006). 
 
          Population            Intervention              Outcome 
 
Patienter i generell anestesi  

 
Åtgärder för att förebygga 
uppkomst av atelektaser 

 
Minskad uppkomst av 
atelektaser 

 
Sökning gjordes främst i den medicinska databasen PubMed men även i den mer 
omvårdnadsinriktade databasen CINAHL för att utesluta ytterligare träffar. De sökord 
som identifierats med hjälp av Flemmings struktur (Willman, et al., 2006) omvandlades 
till MeSH-termer (Medical Subject Headings). Inledningsvis gjordes sökning i PubMed 
med tre sökord; Anesthesia General, Pulmonary Atelectasis och Prevention. I de artiklar 
som ansågs vara relevanta för syftet kontrollerades med vilka MeSH-termer som 
databasen katalogiserat artiklarna för att hitta fler relevanta sökord. MeSH-termer som 
valdes var Positive-Pressure Respiration, Pulmonary Gas Exchange, Oxygen/adverse 
effects, Pulmonary Atelectasis/prevention and control och Pulmonary 
Atelectasis/etiology. Ytterligare sökning gjordes med fritextorden recruitment 
maneuver, vital capacity maneuver, inspired oxygen fraction och PEEP. Samtliga 
sökord för databaserna redovisas i tabell 2. Sökorden användes i olika kombinationer. 
Sökhistoriken redovisas i tabell 4, bilaga I:1-2. En artikel som hittats i manuell sökning 
från en funnen artikels referens och bedömdes vara relevant för syftet fanns inte med i 
sökningarna. Denna artikel söktes upp i PubMed för att se med vilka MeSH-termer som 
artikeln indexerats. Positive-Pressure Respiration/ Methods MAJR  och Pulmonary 
Atelectasis/prevention and control kombinerades vilket gav träff på denna artikel 
tillsammans med ytterligare en relevant artikel. För att begränsa antalet träffar användes 
följande begränsningar: English, abstract, humans och artiklar publicerade från år 2000-
01-01 fram till datumet för sökningen. En MeSH-term användes tillsammans med 
[MAJR] i sökningen vilket anger att sökordet ska vara indexerad som huvudsakligt 
ämne, major topic, vilket avgränsade antalet träffar. Manuell sökning gjordes i de valda 
artiklarnas referenslistor utan att få ytterligare träffar.  
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I CINAHL gjordes eading 
sia General, Positive End-Expiratory Pressure och Anesthesia 

Nursing. Som fritextord användes recruitment maneuver, vital capacity maneuver, 
inspired oxygen fraction och prevention. Begränsningar var; abstract available, human, 
language english, Januray 2000 fram till January 2011. Sökningen i CINAHL gav inte 
några nya träffar utöver de som redan gjorts i PubMed.  
Artiklar om hjärt-lungkirurgi exkluderades. 
 
Tabell 2. Sökordsöversikt. 
 
Sökord PubMed 

MeSH 
C IN A H L 
C IN A H L H eadings 

F ritextsökord 
PubMed 

F ritextsökord 
C IN A H L 

Patienter i 
generell 
anestesi  

Anesthesia, General 
 

Anesthesia General   

Åtgärder 
för att 
förebygga 
uppkomst 
av 
atelektaser 

Pulmonary 
Atelectasis 
Pulmonary 
atelectasis/etiology 
[MAJR] 
Pulmonary Gas 
Exchange 
Oxygen/adverse 
Effects 
Positive-Pressure 
Respiration 
Positive-Pressure 
Respiration/methods  

Atelectasis 
Positive End-
Expiratory Pressure 
Anesthesia Nursing 

Recruitment 
maneuver 
Vital capacity 
maneuver 
Inspired 
oxygen 
fraction 
PEEP 
 

Recruitment 
maneuver 
Vital capacity 
maneuver 
Inspired 
oxygen 
fraction 
Prevention 
 

Minskad 
uppkomst 
av 
atelektaser 

Prevention 
Pulmonary 
Atelectasis/prevention 
and control 

  Prevention 

 

Databearbetning 
 

Samtliga abstrakt lästes av författarna och av dessa valdes 21 artiklar som var relevanta 
för syftet till urval 1. Efter att ha läst igenom alla 21 artiklar valdes en artikel bort på 
grund av att den inte överensstämde med syftet till föreliggande studie. Enligt Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier var det en av studierna som 
hade låg kvalitet varför den exkluderades. Totalt analyserades 19 artiklar i studien. Med 
hjälp av Carlsson och Eimans (2003) mall bedömdes artiklarnas kvalitet (tabell 5, bilaga 
II:1-10).   Denna bedömningsmall är ett poängprotokoll för att kunna bedöma artikelns 
kvalitet från grad I till III. En artikelöversikt gjordes för att göra arbetet mer 
överskådligt. Artiklarna genomlästes vid ett flertal tillfällen och sammanfattades på 
varsitt A4-ark för att underlätta sortering och översikt. Efter diskussion om artiklarnas 
innehåll framkom fyra kategorier som belyser hur anestesisjuksköterskan med hjälp av 
olika ventilationsstrategier kan förebygga atelektasbildning; induktion, syrgashalt, 
PEEP och rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP. Artiklarnas resultat tillhörde 
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en kategori var men en artikel visade sig innehålla information som passade i två 
kategorier. 
 

Resultat 
 

Induktion av anestesi 
 

Fyra artiklar hade undersökt hur olika ventilationsstrategier under induktion påverkar 
uppkomsten av atelektaser (Coussa, et al., 2004; Edmark, Kostova-Aherdan, Enlund & 
Hedenstierna, 2003; Herriger, Frascarolo, Spahn & Magnusson, 2004; Rusca, et al., 
2003). 
 
Preoxygenering med 100 % syrgas gav signifikant mer atelektasbildning jämfört med 
80 % eller 60 % syrgas i inandningsluft (Edmark, et al., 2003). Edmark et al. (2003) 
visade att atelektaserna var i medeltal 9,8 cm2 när preoxygenering gjordes med 100 % 
syrgas jämfört med 1,3 cm2 med 80 % och 0,3 cm2 med 60 % syrgas. Däremot minskar 
tiden för hur länge saturationen hålls över 90 % under apné signifikant jämfört med när 
80 % eller 60 % syrgas i luft användes. 
 
PEEP under induktion av anestesi kan motverka uppkomsten av atelektaser. Rusca et al. 
(2003) visade att när PEEP 6 cmH2O används vid induktion med 100 % syrgas på 
normalviktiga patienter minskar uppkomsten av atelektaser. De som ventilerats med 
PEEP hade i snitt 0,4 % atelektaser jämfört med 4,1 % när PEEP inte använts. 
Coussa et al. (2004) genomförde en studie på patienter med sjuklig fetma (BMI > 40) 
under induktion med 100 % syrgas. Effekten av CPAP med 10 cmH2O under 
spontanandning följt av manuell ventilation med PEEP 10 cmH2O undersöktes. De 
patienter som ventilerats med CPAP 10 cmH2O och PEEP 10 cmH2O hade i medeltal 
1,7 % atelektaser jämfört med kontrollgruppen som ventilerades utan CPAP eller PEEP 
vilka hade 10,4 % atelektaser direkt efter intubation. Studien med patienter med sjuklig 
fetma hade använt högre PEEP än studien med normalviktiga patienter. I studien av 
Herriger et al. (2004) gjordes slutsatsen att användning av PEEP under induktion med 
100 % syrgas förlänger tiden till att saturationen faller till 90 %.  
 
Slutsatsen från de fyra studierna (Coussa, et al., 2004; Edmark, et al., 2003; Herriger, et 
al., 2004; Rusca, et al., 2003) var att användandet av 100 % syrgas under induktion ger 
mer atelektaser än 80 % eller 60 % syrgas men syrgasförrådet i kroppen minskar vilket 
leder till minskad tidsmarginal för hypoxi under apné. Om PEEP 6-10 cmH2O används 
tillsammans med 100 % syrgas motverkas uppkomst av atelektaser vilket även leder till 
en ytterligare ökad säkerhetsmarginal till tiden för hypoxi under apné jämfört med än 
om PEEP inte använts.   
 

Syrgashalt  
 

Tre artiklar studerade syrgashaltens betydelse för uppkomst av atelektaser (Agarwal, 
Singh, Dhiraj, Pandey & Singh, 2002; Benoît, et al., 2002; Zoremba, Dette, Hunecke, 
Braunecker & Wulf, 2010). 
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Agarwal et al. (2002) använde arterial oxygen tension/fractional inspired oxygen (PaO2/ 
FiO2) -kvoten som ett mått på lungornas gasutbyte och utvecklingen av atelektaser. De 
kom fram till att ventilation med 40 % syrgas ger bättre gasutbyte jämfört med när 40 % 
syrgas i lustgas eller 100 % syrgas används. Alla patienter i studien var preoxygenerade 
med 100 % syrgas. Zoremba et al. (2010) utvärderade effekten av olika syrgashalt under 
anestesi av överviktiga och feta patienter (BMI 25-35) med pulsoxymetri och spirometri 
direkt efter väckning och det följande dygnet. De kom fram till att när 40 % syrgas 
används behålls postoperativ lungfunktion och arteriell saturation bättre än när 80 % 
syrgas används. Benoît et al. (2002) jämförde hur olika syrgashalt inför avslutandet av 
anestesi påverkade syresättningen efter extubation och uppkomsten av atelektaser. En 
rekryteringsmanöver följt av 40 % syrgas ger signifikant mindre atelektaser och bättre 
syresättning jämfört med om 100 % syrgas används, även om en rekryteringsmanöver 
görs. Inget PEEP användes i denna studie. Atelektaserna mättes med datortomografi, 
(DT).  
 
Resultaten från dessa studier (Agarwal, et al., 2002; Benoît, et al., 2002; Zoremba, et al., 
2010) visar att anestesisjuksköterskan kan förebygga uppkomst av atelektaser genom 
använda 40 % syrgas.  
 

PE EP 
 

Fem artiklar innehöll resultat om vilken betydelse PEEP har för att förebygga 
atelektaser (Goldmann, Roettger & Wulf, 2005; Kim, Shin, Kim, Jung & Kwak, 2009; 
von Ungern  Sternberg, et al., 2007; Tusman, et al., 2003; Wetterslev, Hansen, 
Roikjaer, Kanstrup, & Heslet, 2001). 
 
Två studier på barn visade att låga PEEP nivåer kan vara av nytta. Goldmann et al. 
(2005) visade att barn som ventilerats via larynxmask med tryckkontrollerad ventilation 
och PEEP 5 cmH2O syresätter sig bättre (22,1 kPa PaO2) än om PEEP inte används 
(19,2 kPa PaO2). von Ungern  Sternberg et al. (2007) jämförde effekterna av PEEP 3 
och 6 cmH2O under administration av 100 % syrgas. De kom fram till att PEEP 3 
cmH2O inte räcker för att motverka sänkt FRC vilket leder till atelektaser. Däremot 
räcker PEEP 6 cmH2O för att motverka de negativa effekterna av 100 % syrgas. En 
studie som motsäger detta visar att barn som behandlas med PEEP 5 cmH2O har mer 
atelektaser visat med magnetresonans (MR) än vad barn som behandlats utan PEEP 
(zero end expiratory pressure, ZEEP) har (Tusman, et al., 2003). På vuxna finns det 
resultat som visar att PEEP 5 cmH2O kan räcka för att motverka atelektasbildning. 
Tryckkontrollerad ventilation med PEEP 5 cmH2O jämfört med ZEEP har visat sig 
förbättra gasutbytet vid laparoskopisk kolecystektomi av normalviktiga patienter (Kim, 
et al., 2009).  
 
Wetterslev et al. (2001) visade att PEEP 5-10 cmH2O endast ger en kortvarig förbättring 
av PaO2 jämfört med om inget PEEP använts vid bukkirurgi av vuxna. Ingen skillnad 
syntes mellan grupperna en timme efter väckning. Båda grupperna hade fått behandling 
med CPAP 5-10 cmH2O postoperativt.  
 
Det råder oklarhet om vilken nytta PEEP har för att förebygga uppkomst av atelektaser 
under anestesi när det används efter induktionen. Tre studier visade på positiva resultat 
av PEEP 5-6 cmH2O (Goldmann, et al., 2005; Kim, et al., 2009;  
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von Ungern  Sternberg, et al., 2007). En studie visade på negativt resultat av PEEP 
(Tusman, et al., 2003) medan en studie endast visade på kortvarig förbättring av 
syresättningen (Wetterslev, et al., 2001).  
 

Rekryter ingsmanöver med efterföl jande PE EP 
 

Åtta artiklar har studerat effekten av att kombinera en rekryteringsmanöver med 
efterföljande PEEP (Cakmakkaya, Kaya, Altintas, Hayirlioglu & Ekici, 2009; Futier, et 
al., 2010; de Souza, Buschpigel, Mathias, Malheiros & Alves, 2009; Lumb, Greenhill, 
Simpson & Stewart, 2010; Reinius, et al., 2009; Talab, et al., 2009; Tusman, et al., 
2003; Whalen, et al., 2006).  
 
Alla utom Lumb et al. (2010) har kommit fram till att detta har en positiv effekt mot 
atelektasbildning. Fem av artiklarna har studerat patienter med fetma som genomgått 
fetmakirurgi, både öppen och laparoskopisk (de Souza, et al., 2009; Futier, et al., 2010; 
Reinius, et al., 2009; Talab, et al., 2009; Whalen, et al., 2006). Av dessa artiklar 
använde fyra stycken PEEP 10-12 cm H2O och en artikel (de Souza, et al., 2009) 
använde PEEP 5 cmH2O. Talab et al. (2009) jämförde effekten av samma 
rekryteringsmanöver med olika nivåer av efterföljande PEEP (0, 5 och 10 cmH2O) på 
feta patienter som genomgick laparoskopi och kom fram till att rekryteringsmanöver 
följt av PEEP 10 cmH2O visade mindre atelektaser på postoperativ DT. Patienterna 
hade även bättre syresättning, både per- och postoperativt.  
 
Cakmakkaya et al. (2009) visade att rekryteringsmanöver följt av PEEP 5 cmH2O på 
normalviktiga patienter återställer lungornas compliance efter laparoskopi. 
Tusman et al. (2003) jämförde effekten av en rekryteringsmanöver efterföljt av PEEP 5 
cmH2O hos friska barn under generell anestesi med en grupp som behandlades med 
CPAP 5 cmH2O och en kontrollgrupp som varken fick rekryteringsmanöver eller 
CPAP. Barnen var intuberade och ventilerades manuellt tills spontanandning återkom. 
Rekryteringsmanövern gjordes manuellt i fördjupad anestesi. Den utfördes genom 
stegvis ökning av CPAP till 15 cmH2O och därefter ökades luftvägstrycket till 37-40 
cmH2O i tio andetag. Atelektaserna mättes med MR. De barn som behandlats med en 
rekryteringsmanöver och CPAP visade signifikant mindre volym atelektaser jämfört 
med de andra grupperna. 
 
Lumb et al. (2010) undersökte om rekryteringsmanöver i slutet av anestesin med 
efterföljande PEEP 10 cmH2O fram till extubation förbättrade syresättningen 
postoperativt. Det sågs ingen signifikant skillnad på lungornas syrgasutbyte, uppskattat 
med alveolar-arterial oxygen difference, ((A-a)DO2)-kvot, jämfört med kontrollgruppen. 
En annan studie av de Souza et al. (2009), där rekryteringsmanöver också gjordes i 
slutet av operationen, visade dock positiva resultat på PaO2/FiO2- kvoten direkt efter 
interventionen. Det gjordes ingen uppföljning postoperativt. I studien av de Souza et al. 
(2009) jämfördes två olika metoder för rekryteringsmanöver. En stegvis höjning med 
PEEP 10, 15 och 20 cmH2O jämfördes med en plötslig höjning av PEEP till 30 cmH2O. 
Den plötsliga höjningen visade signifikant bättre resultat på PaO2/FiO2- kvoten. Detta är 
den enda av studierna som gjorts på patienter med sjuklig fetma BMI > 40 där PEEP 5 
cmH2O använts efter en rekryteringsmanöver.  
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Flera mätmetoder såsom DT, PaO2/FiO2-kvot, (A-a)DO2-kvot och olika mätningar av 
lungmekanik har använts för att bedöma effekten på uppkomsten av atelektaser. 
De metoder som har använts för rekryteringsmanövrar och olika PEEP nivåer har 
studerats vilka sammanfattats i tabell 3.  
 
Tabell 3. Översikt olika ventilationsstrategier.  
    
Författare Beskrivning av 

rekryteringsmanöver 
(R M) 

PE EP Ventila-
tions-
mode 

Patient- 
kategori/ 
operation 

T idpunkt för 
R M 

Cakmakk- 
aya et al., 
2009 

Manuell inblåsning till 40 
cmH2O under 10 
sekunder (s). 

5 Volym-
kontroll 
(VK) 

Normalvikt/ 
Laparoskopi 

Efter 
desufflation. 

de Souza  
et al., 2009 

Ökning av PEEP till 10, 
15 och 20 cmH2O med 40 
s. paus, varje PEEP nivå 
behölls i 2 minuter (min). 
Max luftvägstryck 45 
cmH2O. 

5 VK Fetma/ 
Gastric 
bypass (GBP) 

I slutet av op, 
efter sutur av 
aponeurosis. 

Plötslig ökning av PEEP 
från 5 cmH2O till 30 
cmH2O med 40 s. paus, 
PEEP behölls i 2 min. 
Gradvis minskning av 
PEEP ner till 5 cmH2O. 
Max luftvägstryck 45 
cmH2O. 

5 VK Fetma/ 
GBP 

Som ovan. 

Futier 
et al., 2010 

40 cmH2O i 40 s. 10 VK Laparoskopi/ 
Fetma 

20 min. efter 
pneumo-
peritoneum. 

Lumb  
et al., 2010 

40 cmH2O i 15 s.  10 Tryck- 
kontroll 
(TK) 

Normalvikt/ 
Varierad 
kirurgi 

15 min. före 
anestesiavslut. 

Reinius  
et al., 2009 

55 cmH2O i 10 s. 10 VK Fetma/ 
GBP 

10 min. efter 
induktion. 

Talab et al., 
2009 

40 cmH2O i 7-8 s. 10 VK Fetma/ 
Laparoskopi 

Direkt efter 
intubation. 

Tusman  
et al., 2003 

Stegvis ökning av CPAP 
till 15 cmH2O. Ökning av 
luftvägstrycket till 37-40 
cmH2O i tio andetag.  

5 Manuellt
/ 
Spontan- 
andning 

Barn/ 
MR 

Direkt efter 
intubation. 

Whalen  
et al., 2006 

PEEP ökades stegvis till 
10 och 15cmH2O i tre 
andetag var, 20 cmH2O i 
tio andetag. Topptryck 
upp till 50 cmH2O. 
Upprepade RM om 
positiv effekt på 
syresättning.  

12 VK Fetma/ 
Laparoskopi 

Efter 
pneumoperito
neum. 
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Att kombinera rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP anses vara ett effektivt sätt 
att motverka atelektasbildning. Rekryteringsmanöver utan efterföljande PEEP visar inte 
samma resultat (Talab, et al., 2009). Olika metoder för att utföra rekryteringsmanöver 
har beskrivits men gemensamt är att topptrycket når upp till 40 cmH2O. Sex av åtta 
studier har använt en förlängd inspirationstid med minst 7-8 sekunder (Cakamakkaya, et 
al., 2009; de Souza, et al., 2009; Futier, et al., 2010; Lumb, et al., 2010; Reinus, et al., 
2009; Talab, et al., 2009). Rekryteringsmanövern har genomförts under olika skeden av 
anestesin. Den enda studie som gav negativt resultat var när rekryteringsmanöver 
gjordes i slutet av anestesin och utvärderades en timme efter avslutad anestesi (Lumb, et 
al., 2010). Detta resultat motsägs dock av en annan studie som fick positiva resultat när 
rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP gjordes på patienter med fetma vid slutet 
av operationen (de Souza, et al., 2009).   
 

Diskussion 
 

M etoddiskussion 
 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Den första sökningen 
gjordes i databasen PubMed då den omfattar nästan 95 % av den medicinska litteraturen 
och även innehåller omvårdnadstidskrifter (Willman, et al., 2006). Sökning gjordes 
även i CINAHL där fokus är mer inriktat på omvårdnadsvetenskaplig litteratur. Med 
hjälp av Flemmings struktur (Willman, et al., 2006) togs sökorden fram. I PubMed 
användes MeSH-termer och i Cinahl användes Cinahl Headings. Det gjordes även 
sökningar med fritextord i de båda databaserna. Alla artiklar som valts ut till 
litteraturstudien hittades i PubMed. De två första sökningarna i PubMed gav 13 artiklar, 
vilket visar att sökorden enligt Flemmings struktur var de rätta. De tre träffar som 
gjordes i Cinahl hade redan hittats i PubMed. Då det gäller ämnesområdet anestesiologi 
verkar PubMed vara en mer relevant databas än CINAHL. En artikel som hittats i 
manuell sökning påträffades inte i den initiala sökningen. Då artikelns MeSH-termer 
söktes i PubMed hittades ytterligare en artikel vilket kan tyda på att fler artiklar i ämnet 
inte är funna. Samtliga artiklar var kvantitativa vilket överensstämmer med 
litteraturstudiens syfte. Artiklarna representerar forskning gjord i ett flertal länder från 
Asien, Europa, Sydamerika och Nordamerika. Studierna visar jämförbara resultat och 
överförbarheten till svenska förhållanden bedöms som god.  
 
De begränsningar som användes i PubMed var; english, abstract, humans och artiklar 
publicerade från år 2000-01-01 fram till datumet för sökningen. Begränsningar i Cinahl 
var; abstract available, human, english, January 2000 fram till January 2011. Artiklar på 
engelska valdes eftersom det är det språk som författarna behärskar utöver svenska. För 
att få ny forskning och begränsning i antal träffar valdes artiklar gjorda på 2000-talet. 
Samtidigt har omfattande tidigare forskning gjorts som inte ingår i denna sökning. Det 
bedömdes inte finnas utrymme för ett sådant stort antal artiklar inom tidsramen för 
denna studie. 
 
Ingen begränsning i ålder gjordes då uppkomsten av atelektasbildning anses vara 
oberoende av ålder (Gunnarsson, Tokics, Gustavsson & Hedenstierna, 1991). Däremot 
exkluderades artiklar om hjärtlungkirurgi då detta ger särskilda förutsättningar för 
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uppkomst av atelektaser (Tenling, Hachenberg, Tydén, Wegenius & Hedenstierna, 
1998). 
 
Efter genomläsning av abstrakt valdes 21 artiklar ut, därefter lästes artiklarna i sin 
helhet. En artikel valdes bort då den inte motsvarade studiens syfte. De resterande tjugo 
artiklarna lästes igenom och kvaliteten bedömdes enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ metod är en mall som 
användes för att bedöma och poängsätta olika delar i artikeln. Poängen som artikeln 
bedöms få räknas om till en procentsats där det krävs 80 % eller mer av maxpoäng för 
att bedömas vara grad I. Artiklar med 70-79 % av maxpoäng är grad II och vid en lägre 
procentsats anses artikeln vara av grad III. 
 
En artikel av Cai, Gong, Zhang, Wang och Tian (2007) bedömdes vara av grad III med 
brister i metodbeskrivning, urval, bortfallsredovisning samt avsaknad av egenkritik i 
diskussionen och exkluderades därför.  
 
Utifrån Eiman och Carlssons (2003) sätt att se på kvalitet bedömdes fjorton artiklar vara 
grad I. Fem artiklar bedömdes vara grad II. En artikelöversikt gjordes för att göra 
resultatet överskådligt och underlätta för läsaren som vill jämföra de olika studiernas 
design. Varje artikels innehåll sammanfattades dessutom på varsitt A4- ark för att 
underlätta sortering och kategorisering. En artikel visade sig innehålla resultat som 
passade in både i kategorierna PEEP och i rekryteringsmanöver med efterföljande 
PEEP. Artikelns syfte var att undersöka effekten av rekryteringsmanöver med 
efterföljande PEEP men det var även gjort en jämförelse mellan ventilation med en 
kontrollgrupp utan PEEP och en grupp med PEEP 5 cmH2O vilket ansågs vara ett för 
syftet av litteraturstudien intressant resultat.   
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur anestesisjuksköterskan med olika 
ventilationsstrategier kan förebygga atelektasbildning under generell anestesi.  
Litteraturstudiens syfte uppnåddes genom att artiklarnas resultat diskuterades och 
delades in i fyra kategorier som visade på de åtgärder som anestesisjuksköterskan 
självständigt eller efter delegering kan använda i sitt arbete för att förebygga 
atelektasbildning under generell anestesi. 
 

Resultatdiskussion 
 

Studien innefattade 19 vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod (Agarwal, et al., 
2002; Benoît, et al., 2002; Cakmakkaya, et al., 2009; Coussa, et al., 2004; de Souza, et 
al., 2009; Edmark, et al., 2003; Futier, et al., 2010; Goldmann, et al., 2005; Herriger, et 
al., 2004; Kim, et al., 2009; Lumb, et al., 2019; Reinus, et al., 2009; Rusca, et al., 2003; 
Talab, et al., 2009; Tusman, et al., 2003; von Ungern-Sternberg, et al., 2007; 
Wetterslev, et al., 2001; Whalen, et al., 2006; Zoremba, et al., 2010).  
Samtliga artiklar beskrev hur olika ventilationsstrategier kan förebygga uppkomsten av 
atelektaser under generell anestesi. Alla studier var etiskt godkända och i alla utom en 
studie (Cakmakkaya, et al., 2007), var skriftligt informerat samtycke inhämtat. Alla 
artiklar utom två var randomiserade (Cakmakkaya, et al., 2007; Futier, et al., 2010). En 
studie var gjord enbart på kvinnor, (Edmark, et al., 2003), de andra studierna omfattade 
både kvinnor och män. Urvalet i artiklarna var förhållandevis litet med deltagarantal 
mellan 16-173 stycken. I sex av studierna (Benoît, et al., 2002; Coussa, et al., 2004; 
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Edmark, et al., 2003; Reinius, et al., 2009; Rusca, et al., 2003; Talab, et al., 2009) 
användes DT för att påvisa atelektaser vilket är en resurskrävande metod som även 
påverkar patientens vård. Det kan förklara att antalet deltagare var lågt. Olika metoder 
har använts för att mäta effekten av de olika ventilationsstrategierna vilket gör det svårt 
att ställa studiernas resultat mot varandra i översiktliga tabeller. Försämrat gasutbyte 
hos lungfriska individer som sövs har visat sig stämma väl överens med utvecklingen av 
atelektaser och kan därför vara en mätmetod för att bedöma utvecklingen av atelektaser 
(Hedenstierna, Tokics, Strandberg, Lundquist & Brismar, 1986). 

Under induktion av anestesi finns risk för hypoxi på grund av ofri luftväg eller utslagen 
spontanandning, detta är en fruktad anestesikomplikation som kan leda till perioperativ 
hjärnskada eller död (Nellgård, Hallen & Åkesson, 2005). Därför prioriteras att ge 100 
% inspiratorisk syrgashalt innan fri luftväg är säkrad. Detta för att förlänga tiden till 
hypoxi under läkemedelsinducerad apné, trots att det är känt att 100 % inspiratorisk 
syrgashalt ger upphov till atelektaser (Magnusson & Spahn, 2003). Mot bakgrund av 
dessa särskilda förutsättningar redovisades induktion av anestesi som en egen kategori. 
Resultatet visade att användandet av 100 % syrgas under induktion ger atelektaser men 
att detta kan motverkas med PEEP 6-10 cmH2O. Användandet av PEEP under 
preoxygeneringen ger även en längre säkerhetsmarginal för tiden till hypoxi under apné. 
I klinisk verksamhet används 100 % syrgas vid induktion av anestesi men däremot är 
det inte praxis att använda PEEP under preoxygeneringen. Det kan vara ett problem att 
patienten upplever att det känns jobbigt att andas i masken under preoxygeneringen. 
Detta problem skulle kunna förvärras om patienten dessutom måste andas mot ett 
motstånd. 

Agarwal et al. (2002), Benoît et al. (2002) och Zoremba et al. (2010) visade att 
anestesisjuksköterskan kan förebygga uppkomst av atelektaser genom att använda 40 % 
syrgas efter induktionen. Att inte använda högre än 40 % syrgas i inandningsluften 
peroperativt efter att luftvägen är säkrad är en enkel åtgärd som anestesisjuksköterskan 
kan utföra för att förebygga uppkomst av atelektaser.  

Effekten av PEEP utan föregående rekryteringsmanöver visade på motstridiga resultat. 
Flera studier visar på positiv effekt av att använda PEEP 5-6 cmH2O utan föregående 
rekryteringsmanöver (Goldmann, et al., 2005; Kim, et al., 2009; von Ungern  
Sternberg, et al., 2007). Tusman et al. (2003) visade däremot på sämre resultat för de 
barn som behandlades med PEEP 5 cmH2O jämfört med de som behandlades med 
ZEEP. Patienterna randomiserades först efter intubationen vilket gjorde att det dröjde en 
stund innan PEEP applicerades som kan ha påverkat resultatet. Wetterslev et al. (2010) 
visade inte någon förbättrad syresättning en timme postoperativt efter att patienterna 
behandlats med PEEP peroperativt. Detta skulle kunna förklaras av att både 
interventionsgrupp och kontrollgrupp fick CPAP 5-10 cmH2O postoperativt vilket 
Squadrone et al. (2005) visat vara en effektiv behandlingsmetod för att förbättra 
postoperativ syresättning. Tidigare forskning om nyttan av PEEP under anestesi har 
sammanfattats i en Cochrane-översikt av Imberger et al. (2010). De menade att patienter 
som ventilerats med PEEP visade högre PaO2/FiO2 kvot första postoperativa dagen och 
mindre röntgenologiska atelektaser postoperativt vilket överensstämmer med de studier 
som visade på positiv effekt. I Cochrane-översikten visades inga negativa effekter av att 
använda PEEP. 
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Rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP är ett effektivt sätt att motverka 
atelektasbildning. Rekryteringsmanöver utan efterföljande PEEP visade inte samma 
resultat (Talab, 2009). Däremot menade Lumb et al. (2008) att effekten inte kvarstår 
postoperativt. Det kan diskuteras i vilken grad interventionsgruppen kan jämföras med 
kontrollgruppen då ventilationen till viss del styrdes av anestesiologen och inte var 
förutbestämd av studieprotokollet. Artiklarna beskriver olika metoder för att genomföra 
rekryteringsmanöver men gemensamt är att topptrycket når upp till cirka 40 cmH2O. 
Sex av åtta studier har använt en förlängd inspirationstid med minst 7-8 sekunder 
(Cakmakkaya, 2008; de Souza, 2009; Futier, 2010; Lumb, 2010; Reinius, 2009; Talab, 
2009). De Souza et al. (2009) har jämfört stegvis eller plötslig höjning av PEEP men 
använde högre topptryck vid den plötsliga höjningen vilket kan påverka resultatet. Det 
kan diskuteras om det är den stegvisa höjningen eller olika topptryck som har påverkat 
skillnaden mellan grupperna. Rekryteringsmanövern har genomförts under olika skeden 
av anestesin. Den enda studie som gav negativt resultat var när rekryteringsmanövern 
gjordes i slutet av anestesin och utvärderades en timme efter avslutad anestesi (Lumb, 
2010). Detta resultat motsägs dock av de Souza et al. (2009) som fick positiva resultat 
när rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP gjordes på patienter med fetma vid 
slutet av operationen.   
 
En specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård ska ha kompetens att 
ventilera patienten, göra relevanta observationer av patientens tillstånd samt bedöma 
och värdera patientens resurser och behov. Anestesisjuksköterskan ska även förebygga 
komplikationer, upptäcka och göra bedömningar om det är några avvikelser från det 
normala peroperativa förloppet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening SSF , 2008). I klinisk verksamhet saknas riktlinjer för hur 
anestesisjuksköterskan självständigt kan använda PEEP och rekryteringsmanöver utan 
detta görs efter ordination av anestesiolog. Anestesisjuksköterskan ska kontakta 
ansvarig anestesiolog om anestesiförloppet avviker från det förväntade men om 
atelektaser ska förebyggas så måste ventilationsstrategin diskuteras innan problem 
uppstår. Det är därför viktigt att anestesisjuksköterskan identifierar riskpatienter för att 
kunna arbeta preventivt. Anestesisjuksköterskan använder sin medicinska kunskap för 
att kunna ta detta ansvar (von Post & Lindvall, 2008) och kan då individualisera vården 
efter patientens behov (Helmuth, 2005). 
 

Konklusion 
 

Uppkomsten av atelektaser kan förebyggas genom att använda PEEP 6-10 cmH2O 
under induktionen då patienten ventileras med 100 % syrgas. När luftvägen är säkrad 
kan 40 % syrgas användas vilket ger mindre atelektasbildning jämfört med om högre 
syrgashalt administreras. En rekryteringsmanöver med topptryck upp till 40 cmH2O 
som behålls i 7-8 sekunder och med efterföljande PEEP 5-12 cmH2O är effektivt för att 
motverka atelektasbildning. Däremot är resultaten motstridiga angående effekten av 
PEEP utan föregående rekryteringsmanöver.  
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Implikation 
 

I den kliniska verksamheten saknas ofta riktlinjer för vilken eller vilka 
ventilationsstrategier som ska användas. Det ingår i anestesisjuksköterskans ansvar att 
uppmärksamma behovet av förebyggande åtgärder mot uppkomsten av atelektaser för 
att kunna bedriva en god omvårdnad. Resultatet från denna studie visar att det finns 
forskning som kan användas till riktlinjer för hur anestesisjuksköterskan kan förebygga 
atelektasbildning. Dessa riktlinjer bör skrivas av anestesiologer eftersom 
rekryteringsmanöver och PEEP ska ordineras av läkare. För framtida forskning skulle 
det kunna vara av intresse att undersöka hur olika ventilationsinställningar påverkar 
patientens upplevelse under preoxygenering och på vilket sätt det går att ändra 
ventilatorinställningarna för att underlätta för patienten under preoxygenering med 
PEEP. 
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Tabell 4. Sökhistorik  Bilaga I(1) 
  
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda 
artiklar 

PubMed  7 mars  
2011 

Anesthesia, General 
(MeSH) AND 
Pulmonary 
atelectasis (MeSH) 
AND Prevention 
(MeSH) 

29 29 7 7 

PubMed 7 mars 
2011 

Anesthesia, General 
(MeSH) AND 
Pulmonary 
atelectasis (MeSH) 
AND 
Positive-Pressure 
Respiration (MeSH) 

29 29 6(6) 6 

PubMed 7 mars 
2011 

Anesthesia, General 
(MeSH) AND 
Pulmonary 
Atelectasis (MeSH) 
AND 
Pulmonary Gas 
Exchange (MeSH) 

19 19 2(3) 1 

PubMed 7 mars 
2011 

Pulmonary Atelectasis  
(MeSH) AND 
Oxygen/adverse  
effects (MeSH) 

7 7 1(1) 1 

PubMed 7 mars 
2011 

Anesthesia, General 
(MeSH) AND 
Pulmonary 
Atelectasis/prevention 
and control (MeSH) 

17 17 0(4) 0 

PubMed 7 mars 
2011 

Pulmonary 
Atelectasis/etiology 
MAJR  (MeSH) AND 

Anesthesia, General 

14 14 1(3) 0 

PubMed 7 mars 
2011 

Pulmonary Atelectasis 
(MeSH) AND 
recruitment maneuver 
OR vitalcapacity 
maneuver 

23 23 2(7) 2 

PubMed 7 mars 
2011 

Inspired oxygen 
fraction AND  
Pulmonary Atelectasis 
(MeSH) 

26 26 0(4) 0 

 



  

  

 

Tabell 4. Sökhistorik  Bilaga I(2) 
  
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda 
artiklar 

PubMed 7 mars 
2011 

Pulmonary 
Atelectasis/prevention 
and control (MeSH) 
AND Positive-
Pressure Respiration 
/methods (MeSH) 

12 12 2 2 

PubMed 7 mars 
2011 

Anesthesia, General 
(MeSH) AND 
Pulmonary Atelectasis 
(MeSH) AND PEEP 

29 29 0(13) 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Atelectasis (CINAHL 
Headings) AND 
Anesthesia General 
(CINAHL Headings) 

3 3 0(3) 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Positive End-
Expiratory Pressure 
(CINAHL Headings) 
AND Atelectasis 
(CINAHL Headings) 

21 21 0(3) 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Positive End-
Expiratory Pressure 
(CINAHL Headings) 
AND Atelectasis 
(CINAHL Headings) 
AND Anesthesia 
General (CINAHL 
Headings) 

3 3 0(3) 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Inspired oxygen  
fraction AND 
Atelectais 

7 7 0 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Recruitment maneuver 
AND Atelectasis 

5 5 0(2) 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Vitalcapacity 
maneuver AND 
Atelectasis 

0 0 0 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Atelectasis (CINAHL 
Headings) AND 
Anesthesia General 
(CINAHL Headings) 
AND Prevention 

3 3 0(3) 0 

CINAHL 9 mars 
2011 

Atelectasis (CINAHL 
Headings) AND 
Anesthesia Nursing 
(CINAHL Headings) 

0 0 0 0 

* Siffran inom parentes anger artiklar som redan hittats i tidigare sökning



 

  

 

 

Tabell 5. A rtikelöversikt   Bilaga I I (1) 
   
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002, 
Indien. 
PubMed. 

Agarwal, A. 
Singh, P.K. 
Dhiraj, S. 
Pandey, C.M. 
Singh, U. 

Oxygen in air (FiO2 0,4) 
improves gas exchange 
in young 
healthy patients during 
general anesthesia. 

Att jämföra effekten av 
ventilation med 40 % syrgas i 
luft, 40 % syrgas i lustgas och 
100 % syrgas efter intubation på 
utvecklingen av försämrat 
gasutbyte. 

Prospektiv randomiserad. Etiskt godkänd. 
n=27, bortfall n=0. ASA I-II. Elektiv 
laparoskopisk kolecystektomi. Ålder 18-40 
år. 
Preoxygenering 3 minuter och ventilation 2 
minuter under induktion med 100 % 
syrgas. 
Tre grupper: 

1. 40 % syrgas i luft. 
2. 40 % syrgas i lustgas. 
3. 100 % syrgas. 

Arteriell blodgas före intubation och 30 
minuter efter. PaO2/FiO2 kvot räknades ut 
som indikator för lungornas gasutbyte. 

Ventilation med 40 % FiO2 i 
luft förbättrar PaO2 kvot efter 
preoxygenering och 
maskventilation med 100 % 
syrgas. Å andra sidan 
försämrar 40 % syrgas i lustgas 
eller 100 % syrgas signifikant 
PaO2/FiO2 kvot jämfört med 
utgångsdata. 

Grad II 

2002, 
Schweiz. 
PubMed. 

Benoît, Z. 
Wicky, S. 
Fischer, J.F. 
Frascarolo, P. 
Chapulis, C. 
Spahn, D.R. 

The effect of increased 
FiO2 before tracheal 
extubation on 
postoperative atelectasis. 

Att fastställa huruvida 
användandet av 100 % syrgas 
före extubation gynnar 
postoperativ atelektasbildning. 

Prospektiv randomiserad 
dubbelblindstudie. Etiskt godkänd. n=30, 
bortfall n=0. ASA I-II. Elektiv kirurgi i 
extremiteter. Ålder 30-64 år. 
Preoxygenering utan PEEP med 100 % 
syrgas.  
Tre grupper: 

1. Kontrollgrupp med FiO2 1,0. 
2. Vitalkapacitetsmanöver + FiO2 

1,0. 
3. Vitalkapacitetsmanöver + FiO2 

0,4. 
Atelektaser mättes med DT. Arteriell 
blodgas före induktion och på postoperativ 
avdelning under andning av rumsluft. 

Användandet av 100 % syrgas 
i slutet av generell anestesi 
främjar atelektasbildning även 
om en vitalkapacitetsmanöver 
görs i slutet av anestesin. 
Däremot motverkar 
vitalkapacitetsmanöver följt av 
40 % syrgas uppkomst av 
atelektaser. 

Grad I 

 



 

  

 

 

Tabell 5. A rtikelöversikt   Bilaga I I (2) 
  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009, 
Turkiet. 
PubMed. 
 

Cakmakkaya, 
O.S. 
Kaya, G.  
Altintas, F. 
Hayirlioglu, M. 
Ekici, B. 

Restoration of pulmonary 
compliance after 
laparoscopic surgery 
using a simple alveolar 
recruitment maneuver. 

Att testa hypotesen att a) 
lungcompliance går inte helt 
tillbaka till utgångsvärde efter 
desufflation av 
pneumoperitoneum vid radikal 
laparoskopisk nefrektomi, och 
b) compliance kan återställas 
med en 
lungrekyteringsmanöver. 

Prospektiv kohortstudie. Etiskt godkänd. 
n=20, bortfall ej angivet. ASA I-II. 
Laparoskopisk nefrektomi. Vuxna. 
Medelålder 57,7 år. 
Vitalkapacitetsmanöver med singel 
manuell inflation till 40 cmH2O i 10 
sekunder. Efteråt PEEP 5 cmH2O. 
Mätningar av inspiratoriskt topptryck, 
luftvägsresistans och dynamisk 
respiratorisk compliance samt arteriell 
blodgas vid upprepade tillfällen.  

Lungmekaniken återvänder 
inte helt till utgångsvärdet vid 
desufflation efter laparoskopi. 
Lungkompliance kan helt 
återställas med en enkel 
rekryteringsmanöver följt av 
PEEP 5 cmH2O. 

Grad II 

2004, 
Schweiz. 
PubMed. 

Coussa, M. 
Proietti, S. 
Schnyder, P. 
Frascorolo, P. 
Suter, M.  
Spahn, R. 

Prevention of atelectasis 
formation during the 
induction of general 
anesthesia in morbidly 
obese patients. 

Att utvärdera huruvida 
användandet av positivt 
luftvägstryck under induktionen 
av anestesi kan förebygga 
uppkomsten av atelektaser trots 
användandet av höga 
syrgaskoncentrationer. 

Prospektiv randomiserad singel-blind 
studie. Etiskt godkänd. n=23, bortfall n=5. 
ASA II-III. Fetmakirurgi. Ålder 20-65 år. 
BMI > 35. 
Två grupper: 

1. PEEP-gruppen, CPAP 10 cmH2O 
vid preoxygeneringen i 5 minuter 
efter induktion mekanisk 
ventilation med PEEP 10 cmH2O i 
5 minuter. 

2. Kontrollgrupp, inget CPAP eller 
PEEP. 

DT gjordes innan induktion och direkt efter 
intubation. Arteriell blodgas togs innan 
induktion (rumsluft) och direkt efter 
intubation. 

CPAP 10 cmH2O under 
syrgasadministration följt av 
PEEP 10 cmH2O i 5 minuter är 
effektivt för att förebygga eller 
minska atelektasbildningen vid 
induktion av generell anestesi 
hos feta patienter. Det 
förbättrar även syresättningen 
och ökar förmodligen 
säkerheten innan intubation. 

Grad I 

 

 

 



 

  

 

 

Tabell 5. A rtikelöversikt      Bilaga I I (3) 
       
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009, 
Brasilien. 
PubMed. 

de Souza, A.P. 
Buschpigel, M. 
Mathias, L.A. 
Malheiros, C.A.  
Alves, V.L. 

Analysis of the effects of 
the alveolar recruitment 
maneuver on blood 
oxygenation during 
bariatric surgery. 

Att jämföra två tekniker av 
alveolär rekryteringsmanöver 
(ARM) med hjälp av att 
använda svaret på PaO2/FiO2 
kvot och PaO2+PaCO2  hos 
patienter med grad III fetma 
som genomgår öppen fetma 
operation. (Grad III = Grav 
fetma, BMI > 40). 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n=47, bortfall n=0. Gastric 
bypass. Vuxna. Medelålder 42 år. BMI > 
40. Preoxygenering med 100 % syrgas. Tre 
grupper: 

1. Kontrollgrupp, PEEP 5 cmH2O. 
2. ARM 10/15/20 gruppen. Ökning 

av PEEP till 10,15 och 20 cmH2O, 
40 sekunder paus mellan, varje 
PEEP nivå behölls i 2 minuter. 

3. ARM 30 gruppen. Plötslig ökning 
av PEEP från 5 cmH2O till 30, 40 
sekunder paus mellan, PEEP 
behölls i 2 minuter. Gradvis 
minskning av PEEP ner till 5 
cmH2O. 

Mätningar av SpO2, PaO2, PaCO2, PaO2/ 
PaCO2 kvot, PaO2/FiO2 kvot, platåtryck 
före ARM och direkt efter. 

Alveolär rekryteringsmanöver 
med en plötslig höjning av 
PEEP till 30 cmH2O jämfört 
med då PEEP höjs stegvis 
visade bättre svar på 
PaO2/FiO2 kvot. 

Grad II 

2003, 
Sverige. 
PubMed. 

Edmark, L. 
Kostova-
Aherdan, K. 
Enlund, M. 
Hedenstierna, 
G. 

Optimal oxygen 
concentration during 
induction of general 
anesthesia. 

Att hitta en kompromiss mellan 
acceptabel säkerhetsmarginal 
(apnétid till 90 % SpO2) och 
minimal atelektasbildning. 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n=36, bortfall n=0. ASA I-II. 
Elektiv hysterektomi. Vuxna. Medelålder 
46,3 år. BMI < 31. Tre grupper: 

1. Preoxygenering i 5 minuter med 
60 % syrgas i luft. 

2. Preoxygenering i 5 minuter med 
80 % syrgas i luft. 

3. Preoxygenering i 5 minuter med 
100 % syrgas. 

Därefter intubering. Mätning av apnétiden, 
den tid efter att ventilationen upphört tills 
SpO2 90 %. Därefter ventilation med 40 % 
syrgas.i luft. DT direkt efter apnéperioden. 

Preoxygenering med 100 % 
syrgas ger signifikant mer 
atelektasbildning jämfört med 
80 % eller 60 % syrgas i luft 
men säkerhetsmarginalen för 
apné med SpO2 över 90 % 
minskade signifikant jämfört 
med 80 % eller 60 % syrgas i 
luft. 

Grad I 



 

  

 

 

Tabell 5. A rtikelöversikt   Bilaga I I (4) 
  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010, 
Frankrike. 
PubMed. 
 

Futier, E. 
Constantin, 
J.M.  
Pelosi, P. 
Chanques, G. 
Kwiatkoskwi, 
F.  
Jaber, S.  
Bazin, J-E.  
 

Intraoperative 
recruitment maneuver 
reverses detrimental 
pneumoperitoneum-
induced respiratory 
effects in healthy weight 
and obese patients 
undergoing laparoscopy. 

Att undersöka effekten av 
rekryteringsmanöver (RM) efter 
påläggning av PEEP, på end-
expiratorisk lung volym (EELV) 
påverkan, andningsmekanik och 
syresättning hos normalviktiga 
och överviktiga patienter som 
genomgår laparoskopisk kirurgi. 

Prospektiv studie. Etiskt godkänd. n=60, 
bortfall n=0. ASA I-III. Laparoskopi. 
Vuxna. Medelålder 47,5 år. Två grupper: 

1. 30 stycken BMI > 35.  
2. 30 stycken BMI < 25. 

Preoxygenering med 100 % syrgas i 5 
minuter. Efter 10 minuter med zero-end-
expiratory pressure (ZEEP) ökades PEEP 
till 10 cmH2O i 10 minuter. Därefter RM 
med 40 cmH2O i 40 sekunder. För att 
analysera RM:s specifika effekter fick 10 
patienter i varje grupp enbart PEEP 10 
cmH2O. De andra fick direkt efter RM 
PEEP 10 cmH2O. 
Mätningar gjordes av EELV och arteriell 
blodgas 

 Innan insufflation. 
 10 minuter efter insufflation med 

ZEEP. 
 10 minuter efter PEEP 10 cmH2O. 
 5 minuter efter intervention (RM 

eller inte RM). 
 10 minuter efter intervention. 

RM kombinerat med PEEP 10 
cmH2O förbättrade EELV, 
syresättningen och 
andningsmekaniken under 
pneumoperitoneum medan 
enbart PEEP inte har den 
effekten. 

 

Grad I 

2005, 
Tyskland. 
PubMed. 
 

Goldmann, K. 
Roettger, C. 
Wulf, H. 

Use of the ProSeal 
laryngeal mask airway 
for pressure-controlled 
ventilation with and 
without positive end-
expiratory pressure in 
paediatric patients: a 
randomized, controlled 
study. 

Att testa hypotesen att hos sövda 
pediatriska patienter kan 
ProSeal larynxmask effektivt 
användas för att applicera PEEP 
under tryckkontrollerad 
ventilation och att detta leder till 
förbättrad arteriell syresättning. 

Randomiserad studie. Etiskt godkänd. 
n=20, bortfall n=1. ASA I. Elektiv 
operation i genitalia, urinvägar, ortopedi 
eller traumakirurgi. Ålder 27-89 månader. 
Två grupper: 

1. ZEEP. 
2. PEEP 5 cmH2O. 

Arteriell blodgas togs efter en timmes 
anestesi. 

Tryckkontrollerad andning 
utan PEEP leder till försämrad 
syresättning jämfört med 
tryckkontrollerad andning med 
PEEP när larynxmask används 
på barn. 

Grad II 

    



 

  

 
 
 
 
Tabell 5. A rtikelöversikt 
 

  Bilaga I I (5) 
 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004, 
Schweiz. 
PubMed. 

Herriger, A. 
Frascarolo, Ph. 
Spahn, D.R.  
Magnusson, L. 

The effect of positive 
airway pressure during 
pre-oxygenation and 
induction of anaesthesia 
upon duration of non-
hypoxic apnoea. 

Att bedöma hur effekten av 
PEEP under induktion av 
anestesi kan förlänga 
apnéperioden innan kritisk 
saturation med SpO2 under 90 % 
uppkommer. 

Randomiserad studie. Etiskt godkänd. 
n=40, bortfall n=2. ASA I-II. Elektiv 
kirurgi. Ålder 16-90 år. Preoxygenering i 5 
minuter med 100 % syrgas. Två grupper: 

1. PEEP-gruppen med CPAP 6 
cmH2O i 5 minuter vid 
preoxygenering och fortsatt 
ventilation med PEEP 6 cmH2O i 
5 minuter. 

2. ZEEP-gruppen, inget CPAP eller 
PEEP användes. 

Efter in
tills SpO2 var 90 %. Därefter 
preoxygenering med 100 % syrgas och RM 
tills ett adekvat SpO2 nåddes. Spo2 mättes i 
rumsluft och 4 minuter efter mekanisk 
ventilation. Arteriell blodgas togs 4 minuter 
efter mekanisk ventilation och då SpO2 var 
92 %. Apnéperioden mättes från slutet av 
den mekaniska ventilationen tills SpO2 var 
90 %.  

Användning av PEEP under 
induktion hos vuxna förlänger 
den non-hypoxiska apnén 
(SpO2 > 90 %) med 2 minuter. 

 
 

Grad I 

2009, 
Korea. 
PubMed. 
 

Kim, J.Y. 
Shin, C.S.  
Kim, H.S.  
Jung, W.S. 
Kwak, H.J.  

Positive end-expiratory 
pressure in pressure-
controlled ventilation 
improves ventilatory and 
oxygenation parameters 
during laparoscopic 
cholecystectomy. 

Att undersöka effekten av PEEP 
5 cmH2O vid tryckkontrollerad 
ventilation på ventilatoriska och 
syresättnings parametrar under 
laparoskopisk kolecystektomi.  

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n= 30, bortfall n=1. ASA I-II. 
Laparoskopisk kolecystektomi. Ålder 18-
65 år. Två grupper:  

1. Kontrollgrupp, inget PEEP. 
2. PEEP-grupp, PEEP 5 cm H2O. 

Identisk ventilation. 60 % syrgas i båda 
grupperna. Mätningar av lungmekanik och 
syresättning 10 minuter före 
pneumoperitoneum och 30 minuter efter.  

Applikation av PEEP ska 
övervägas vid 
tryckkontrollerad ventilation 
under laparoskopisk kirurgi, 
för att minska intraoperativa 
atelektaser orsakade av 
pneumoperitoneum och 
förbättra gasutbyte och 
syresättning.  

Grad I 

 



 

  

 

 

Tabell 5. A rtikelöversikt 
 

   Bilaga I I (6) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010, 
Storbritanien. 
PubMed. 
 

Lumb, A.B. 
Greenhill, S.J. 
Simpson, M.P.  
Stewart, J.  

Lung recruitment and 
positive airway pressure 
before extubation does 
not improve oxygenation 
in the post-anaesthesia 
care unit: a randomizes 
clinical trial. 

Att testa hypotesen: att genom 
att genomföra en 
rekryteringsmanöver nära slutet 
av anestesin, följt av PEEP och 
sedan CPAP fram till 
extubation, skulle (A-a)DO2 
vara förbättrat en timme efter 
extubation jämfört med hos dem 
som inte genomfört en sådan 
manöver.  

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n= 52, bortfall n=11. ASA I-III. 
Olika operationer. Vuxna. Medelålder 65,0 
år. BMI= medel 27,8 kg/m2. Två grupper:  

1. 2O. 
2. RM med 40 cmH2O i 15 sekunder 

15 minuter före avslutandet av 
anestesi. Därefter PEEP 10 
cmH2O och CPAP 10cmH2O 
under spontan andning fram till 
extubation. 

Båda grupperna fick 100 % syrgas före 
extubation. 40 % syrgas på postoperativ 
avdelning. Anestesiteknik beroende på 
anestesiolog. Arteriell blodgas 30 minuter 
före avslutandet av anestesi och en timme 
efter.  

Användandet av 
rekryteringsmanöver och 
positivt luftvägstryck, vilket är 
effektivt för att förebygga 
atelektaser vid induktion och 
under anestesi, har inte visats 
förbättra syresättning efter 
operation när det använts vid 
avslutandet av anestesi och kan 
därför inte rekommenderas.  

Grad II 

2009, 
Sverige. 
PubMed. 
 

Reinus, H. 
Jonsson, L. 
Gustafsson, S. 
Sundbom, M. 
Duvernoy, O.  
Pelosi, P. 

Prevention of atelectasis 
in morbidly obese 
patients during general 
anesthesia and paralysis: 
A Computerized 
tomography study. 

Att utvärdera, hos patienter med 
BMI > 40, lufthalten i lungorna 
genom att använda DT under 
vakenhet, efter induktion av 
anestesi och muskelslapphet och 
efter olika ventilationsstrategier: 
enbart PEEP, en 
rekryteringsmanöver och ZEEP 
och en rekryteringsmanöver och 
PEEP. 

Prospektiv randomiserad singel-blind 
studie. Etiskt godkänd. n=30, bortfall n=2. 
ASA II-III. Elektiv gastric bypass. Ålder 
25-54 år. BMI > 40. Preoxygenering med 
100 % syrgas i 5 minuter. Tre grupper: 

1. PEEP 10 cmH2O. 
2. RM och ZEEP. 
3. RM och PEEP 10 cmH2O. 

RM utfördes med ett tryck på 55 cmH2O i 
10 sekunder. Mätning med DT och arteriell 
blodgas gjordes vid upprepade tillfällen. 

RM och PEEP 10 cmH2O 
minskade atelektaser och 
förbättrade saturationen hos 
överviktiga. Enbart PEEP eller 
RM med ZEEP gjorde det inte. 
 

Grad I 

 

 



 

  

 

 

  
Tabell 5. A rtikelöversikt   Bilaga I I (7) 
  
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003, 
Schweiz. 
PubMed. 

Rusca, M. 
Proietti, S. 
Schnyder, P. 
Frascarolo, P. 
Hedenstierna, 
G.  
Spahn, D.R. 
Magnusson, L.  

Prevention of atelectasis 
formation during 
induction of general 
anesthesia. 

Att studera effekten av PEEP 
under induktion (med FiO2 100 
%) vid generell anestesi för att 
förebygga atelektaser. 

Prospektiv randomiserad singel-blind 
studie. Etiskt medgivande. n=16, bortfall ej 
angivet. ASA I-II. Elektiv kirurgi. Ålder 
16-30 år. BMI < 27. Preoxygenering med 
100 % syrgas i 5 minuter. Två grupper: 

1. PEEP-grupp med CPAP 6 cmH2O 
under spontan ventilation och 
PEEP 6 cmH2O under mekanisk 
ventilation. 

2. Kontrollgrupp med varken CPAP 
eller PEEP. 

DT gjordes före induktion och 1 minut 
efter induktion. Arteriella blodgaser togs 
före induktion och efter den andra DT, 3 
minuter efter intubation. 

Trots att det används 100 % 
syrgas vid induktion 
förebygger PEEP användning 
vid induktion atelektaser och 
förbättrar syresättningen. 

Grad I 

2009, 
Saudi Arabien. 
PubMed. 

Talab, H.F. 
Zabani, I.F. 
Abdelrahman, 
H.S.  
Bukhari, W.L.  
Mamoun, I.  

Intraoperative ventilatory 
strategies for prevention 
of pulmonary atelectasis 
in obese patients 
undergoing laparoscopic 
bariatric surgery. 

Att utvärdera säkerheten och 
effekten av 
vitalkapacitetsmanöver (VCM) 
följt av olika nivåer av PEEP för 
att förebygga postoperativa 
atelektaser hos patienter med 
fetma som genomgår 
laparoskopisk bukkirurgi. 

Prospektiv randomiserad dubbelblind 
kontrollerad studie. Etiskt godkänd. n=66, 
bortfall n=8. Ålder 20-50 år. Laparoskopisk 
bukkirurgi. BMI mellan 30-50.  
Tre grupper: 

1. ZEEP-gruppen: VCM i 7-8 
sekunder direkt efter intubation 
följt av ZEEP. 

2. PEEP 5 gruppen: VCM i 7-8 
sekunder följt av PEEP 5 cmH2O. 

3. PEEP 10 gruppen: VCM i 7-8 
sekunder följt av PEEP 10 
cmH2O. 

Mätningar av arteriell blodgas vid 
upprepade tillfällen. DT gjordes vid 
ankomst till sjukhus och efter utskrivning. 

VCM följt av PEEP 10 cmH2O 
är effektivt för att förebygga 
atelektasbildning och ger bättre 
syresättning, kortare 
postoperativ vård och mindre 
postoperativa 
lungkomplikationer hos feta 
patienter som genomgår 
laparoskopisk bukkirurgi. 

Grad I 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003, 
Argentina. 
PubMed. 

Tusman, G. 
Böhm, S.H. 
Tempra, A. 
Melkun, F. 
Garcia, E. 
Turchetto, E. 
Paul, G.H. 
Mulder, M.S. 
Burkhard 
Lachmann, 
M.D.  

Effects of recruitment 
maneuver on atelectasis 
in anesthetized children. 

Genom att använda Magnetic 
resonance imaging (MRI) 
studera effekten av hur en 
alveolär rekryteringsmanöver 
påverkar mängden och 
fördelningen av atelektaser hos 
barn med friska lungor under 
generell anestesi. 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n=24, bortfall ej angivet. ASA I-
II. Planerade att genomgå MR hjärna. 
Ålder 6 månader - 6 år. Preoxygenering 
med 100 % syrgas. Tre grupper: 

1. ZEEP-grupp. 
2. CPAP-grupp med CPAP 5 

cmH2O. 
3. ARS grupp, CPAP ökades i steg 

med 5 cmH2O var fjärde andetag 
tills CPAP 15cmH2O. Därefter 
ökades luftvägstrycket till 37-40 
cmH2O. Utfördes i 10 andetag 
innan CPAP minskade till 5 
cmH2O.  

Därefter utfördes MRI thorax. 

Alla patienter i ZEEP och 
CPAP gruppen visade 
atelektaser på MRI men efter 
en ARS manöver var det 
endast en patient som hade 
kvar en liten mängd kollapsad 
lungvävnad. 

Grad I 

2007, 
Schweiz. 
PubMed. 

von Ungern-
Sternberg, B.S. 
Regli, A. 
Schibler, A. 
Hammer, J. 
Frei, F.J.  
Erb, T.O.  

The impact of positive 
end-expiratory pressure 
on functional residual 
capacity and ventilation 
homogeneity impairment 
in anesthetized children 
exposed to high levels of 
inspired oxygen. 

Att jämföra effekterna av hög 
(100 %) och låg (30 %) 
syrgaskoncentration under 
behandling med 3 eller 6 
cmH2O på FRC och ventilations 
matchning hos sövda, friska 
barn. 

Randomiserad studie. Etiskt godkänd. 
n=46, bortfall n=0. Elektiv kirurgi. Ålder 3-
6 år. Vikt > 15 kg. Två grupper: 

1. PEEP 3 cmH2O. 
2. PEEP 6 cmH2O. 

Båda grupperna behandlades med 30 
respektive 100 % syrgas.  
RM med 37-40 cmH2O i 10 andetag 
gjordes efter första nivån av FiO2 hade 
applicerats. Därefter ventilerades 
patienterna mekaniskt i 5 minuter innan 
FRC och lung clearance index mättes. Efter 
ytterligare 5 minuter gjordes samma 
procedur innan mätningar gjordes efter 
andra FiO2-nivån. 

PEEP 3 cmH2O räcker inte för 
att motverka sänkt FRC hos 
friska barn när 100 % syrgas 
används. PEEP 6 cmH2O 
motverkar effektivt de negativa 
effekterna av 100 % syrgas. 

Grad I 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare T itel Syfte M etod/ 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001, 
Danmark. 
PubMed. 

Wetterslev, J. 
Hansen, E.G. 
Roikjaer, O. 
Kanstrup, I.L.  
Heslet, L.  

Optimizing peroperative 
compliance with PEEP 
during upper abdominal 
surgery: effects on 
perioperative 
oxygenation and 
complications in patients 
without preoperative 
cardiopulmonary 
dysfunction. 

Att testa effekten av att optimera 
den perioperativa compliance 
med PEEP vid övre bukkirurgi 
och anestesi, på syresättning, 
under och efter kirurgi och 
behandlingskrävande 
komplikationer. 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n=42, bortfall n=2. ASA I-II. 
Övre bukkirurgi. Ålder 29-77 år. BMI < 34 
Två grupper: 

1. PEEP-grupp, tre bedömningar på 
lungcompliance med PEEP 5 
cmH2O, 8 cmH2O och 10 cmH2O. 
Det PEEP som gav bästa 
lungcompliance användes. 

2. ZEEP-grupp.. 
Arteriell blodgas togs innan kirurgi, 10 
minuter efter intervention och postoperativt 
på fjärde dagen. Andra postoperativa natten 
mättes SpO2. 

Studien visade endast en 
tillfällig förbättring i den 
peroperativa syresättningen då 
PEEP användes. PEEP kan inte 
förebygga postoperativ 
hypoxemi eller dödlighet som 
definieras som komplikationer 
där behandling var nödvändig. 

Grad I 

2006, 
USA. 
PubMed. 

Whalen, F.X. 
Gajic, O. 
Thompson, 
G.B.  
Kendrick, M.L. 
Que, F.L. 
Williams, B.A. 
Joyner, M.J. 
Hubmayr, R.D. 
Warner, D.O. 
Sprung, J.  

The effects of the 
alveolar recruitment 
maneuver and positive 
end-expiratory pressure 
on arterial oxygenation 
during laparoscopic 
bariatric surgery. 

Att kvantifiera effekten av 
rekryteringsmanövrar följt av 
PEEP på syresättning, 
lungmekanik och hemodynamik 
under laparoskopisk 
fetmakirurgi. 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n=20, bortfall ej angivet. ASA II-
III. Laparoskopisk fetmakirurgi. Ålder 25-
65 år. BMI > 40. Två grupper: 

1. Kontrollgrupp, PEEP 4 cmH2O. 
2. Rekryteringsgrupp, efter 

pneumoperitoneum gjordes RM, 
PEEP ökades stegvis till 10 
cmH2O i tre andetag, 15 cmH2O i 
tre andetag, 20 cmH2O i tio 
andetag. Om ökning av PaO2 efter 
första RM gjordes upp till fyra fler 
RM. Det högsta PaO2 värdet efter 
den första RM blev det RM som 
behövdes. Upprepning av RM om 
PaO2 sjönk mer än 3,3 kPa. Efter 
RM, PEEP 12 cmH2O. 

PaO2, PaCO2 och pH mättes kontinuerligt 
via en artärkateter. 

RM ökade det intraoperativa 
PaO2 och ökade respiratoriskt 
dynamiskt compliance. 
Effekten kvarstod så länge 
patienten var intuberad och 
ventilerad med högt PEEP. När 
patienten extuberats försvann 
den positiva effekten på 
syresättningen. 

Grad II 
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kvalitet 

2010, 
Tyskland. 
PubMed. 

Zoremba, M. 
Dette, F. 
Hunecke, T. 
Braunecker, S.  
Wulf, H.  
 

The influence of 
perioperative oxygen 
concentration on 
postoperative 
lung function in 
moderately obese adults. 

Att utvärdera effekten av en 
intraoperativ lämplig strategi för 
låg syrgashalt under generell 
anestesi då det gäller 
postoperativ lungfunktion och 
saturation med pulsoxymetri hos 
feta vuxna. 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt 
godkänd. n=173, bortfall n=31. ASA I-III. 
Ålder 40-62 år. Mindre perifer kirurgi. 
BMI mellan 25-35. 
Två grupper: 

1. Hög syrgashaltgrupp, 
preoxygenering med 100 % syrgas 
därefter inspiratorisk syrgashalt 80 
%. Innan extubation 100 % 
syrgas. 

2. Låg syrgashaltgrupp, 
preoxygenering med 80 % syrgas 
därefter inspiratorisk syrgashalt 40 
%. Innan extubation 80 % syrgas. 

Alla patienter hade PEEP 10 cmH2O. 
Spirometri och pulsoxymetri utfördes 
preoperativt och 10 minuter, 30 minuter, 2 
timmar och 24 timmar efter extubation. 

Den postoperativa 
lungfunktionen och 
saturationen bevaras bättre vid 
användning av låg syrgashalt, 
men det är inte klart huruvida 
det har någon klinisk relevans 
då det gäller att förebygga 
postoperativa 
lungkomplikationer. 

Grad I 

 

 


