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Definitioner  

Barotrauma, skador på vävnader som orsakas av ett förändrat omgivande tryck i 

förhållande till hålrum i kroppen som innesluter gas 

BMI (Body Mass Index) relation mellan längd och vikt 

CPAP (Continous positive airway pressure) Kontinuerligt positivt luftvägstryckt 

EELV (End Expiratory Lung Volume) Slut expiratorisk lungvolym 

FiO2 (Fraction of inspired oxygen) Syrgaskoncentrationen i inandningsluften 

FRC (Functional Residual Capacity) funktionell residualkapacitet, den luftvolym som 

finns kvar i lungorna efter normal utandning 

FRV (Functional Residual Volume) Funktionell residualvolym, den luftvolymen som 

finns kvar i lungorna efter maximal utandning  

Generell anestesi eller narkos innebär att patienten försätts i ett reversibelt medvetslöst 

tillstånd med hjälp av olika form av anestesi. 

Hypoxemi/ Hypoxi, syre brist i blodet och i kroppens vävnader 

Hyperkapni, förhöjd koldioxidhalt i blodet 

Lungrekrytering, utvidgning av alveolerna 

MAP (Mean arterial blood pressure) Medelartärtryvk 

PaO2 (Partial pressure of oxygen in arterial blood) Arteriell syrgashalt, partialtryck 

PaCO2 (Partial Pressure of carbon dioxide in arterial blood) Arteriell koldioxidhalt, 

partialtryck 

PEEP (Positiv end expiratory pressure) Positivt slutexpiratoriskt tryck 

SpO2 Syrgasmättnad från pulsoximeter 

Tidalvolym(VT) volymen luft i ett andetag 



VC (Vital Capacity) vitalkapacitet, maximal lungvolym som kan inandas efter maximal 

utandning 

VILI (Ventilation inducted lung Injury) ventilation inducerad lungskada 

Volotrauma skador orsakade av överdistention av alveolerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Bakgrund Atelektaser är en vanlig åkomma relaterad till generell anestesi och kan leda till 

lunginflammation och akuta respiratoriska komplikationer per och postoperativt. Atelektaser 

bildas inom 10 min efter en patients nedsövning och förekommer hos cirka 90 % av samtliga 

patienter oberoende av ålder och kön.  

Syfte Att undersöka om det finns evidens för vilka ventilations metoder som fungerar bäst eller 

om någon metod är mer effektiv än de andra när det gäller att minska atelektaser och förebygga 

dess bildning.  

Metod studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie där 28 vetenskapliga artiklar 

identifierades för granskning och analys.                                                                                

Resultat Preoxygenering med 100% syrgas ökar uppkomst av atelektaser. 

Atelektasbildning kan förebyggas genom att preoxygenera med 100% samtidigt som man 

använder PEEP 6-10 cmH2O vid induktion av anestesi. När friluftväg är säkrad kan man 

minska syrgashalten ner till 40%. Lungrekryterings manöver med topptryck upp till 

40cmH2O ger bäst effekt på atelektaser när den utförs med efterföljande på PEEP 5- 12 

cmH2O. Användande av låga tidalvolymer (VT 6 mL/kg) är att föredra särskilt hos 

lungsjuka patienter. Vid sugning i endotrakeal-tub ska sugsystemet vara slutet och 

preoxygenering ska utföras med låga syrgas halter (40-80%) dock ej på hypoxiska 

patienter som kräver högre syrgas halter (100%). Bukläge är en framgångsrik metod för 

att förbättra ventilation i atelektatiska områden i lungorna. 

Slutsats I de granskade studierna har det rapporterats att anestesi och 

intensivvårdssjuksköterskan har möjlighet att förebygga atelektaser genom att använda 

olika ventilationsmetoder. Det ligger i dennes ansvar att ha kunskap att kunna diskutera 

med ansvarig läkare innan problemet uppstår.  

Nyckelord Atelektaser, generell anestesi, mekanisk ventilation, postoperativa pulmonella 

komplikationer.    

 

 

 



Abstract  

Background Atelectasis is a commun respiratory complication related to general 

anesthesia and may contribute to pneumonia and acute respiratory failure. Atelectasis 

apear within 10 minutes after anesthetization and occur in 90% or more anesthezied 

patients regardless of age and gender. The aim of this study was to indentify if there are 

any evidence for which methods are ultimate or are most efficacious to reduce and 

prevent the formation of atelectasis. 

Methods This study is a descriptive litterature study where 28 scientific studies have 

been indentified for review and analysis. 

Results The use of 100% oxygen during the induction of anesthesia favors the 

developement of atelectasis. This can be prevented by preoxygenation with oxygen 

content of 100% combined with a PEEP of 6-10 cmH2O. When free airway is secured, 

oxygenation with 100% was found to be unnecessary. In these cases the oxygen fraction 

could be reduced to 40%. Lungrecruitement manoeuvers have been described in different 

ways, however they have in common that the peak pressure should reach 40 cmH2O and 

this method has best efficacy when followed with a PEEP 5- 12 cmH2O. Low tidal 

volumes (VT 6 mL/kg) seem to be less perilous for patient with lung injuries. The use of 

a closed system during suction in the endotacheal tube cause less consequences in 

respiration and preoxygenation before suction should occur with low oxygen fraction 

(40-80%). However, if the patient is hypoxemic the use of 100% oxygen for 

preoxygenation is necessary. Prone position is a successful way to improve oxygenation 

in atelectatic lung areas. 

Conclusion The studies which have been analyzed report that nurse anesthesiologists and 

intensiv care nurses could prevent atelectasis by using different methods of ventilation 

during general anesthesia. Those nurses are responsible to have the knowledge that is 

needed to be able to discuss with the anesthisologist before the problems occur.  

Keywords Atelectasis, general anesthesia, mechanichal ventilation, postoperativ 

pulmonary complications. 
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Bakgrund 

Respiratoriska komplikationer som hypoxemi, lunginflammation, inflammatoriskt svar och 

ventilator inducerad lungskada förekommer relativt ofta efter kirurgiska ingrepp, som kräver 

generell anestesi och mekanisk ventilation. Dessa komplikationer är relaterade till ökad 

morbiditet och mortalitet och kan starkt kopplas till atelektasbildning (Canet & Mazo 2010; 

Tusman, Böhm, Warnerc, & Sprung, 2012).  

Enligt socialstyrelsens statistikdatabas genomgick 381 525 patienter i Sverige, ett kirurgiskt 

ingrepp under 2011. En stor andel av dessa ingrepp har utförts under generell anestesi 

(Socialstyrelsen, 2013). Närmare sexton tusen av dessa patienter har enligt Svenska 

Intensivvårdsregistret (SIR), 2011 vårdats postoperativt på intensivvårdsavdelning. Risken att 

drabbas av respiratoriska komplikationer postoperativt beror på genomförande av anestesin och 

hantering av patientens respiration (såväl peri som postoperativt), det utförda kirurgiska ingreppet 

och patientens tillstånd, där de två sista nämnda faktorerna är svåra att påverka. Genomförandet 

av anestesin och hantering av respirationen, är viktiga faktorer för att minska risken för 

postoperativa respiratoriska komplikationer (Tusman et al., 2012).  

Under narkos sker en minskning av lungvolymen som leder till att alveoler minskar i storlek och 

kan därför lättare kollapsa (Kilpatrick & Slinger 2010; Tusman et al., 2012). Atelektaser bildas 

inom 10 min efter nedsövning och förekommer hos cirka 90 % av samtliga patienter oberoende 

av ålder. Det finns dock ett samband mellan högt Body Mass Index (BMI) > 35 och större risk för 

aktelektasbildning. Alla narkosmedel (barbiturater, propofol, neuroleptika) och inhalationsmedel 

(halotan, enfluran, isofluran) som regelmässigt används idag orsakar atelektaser. Både 

narkosmedel och inhalationsmedel har det gemensamt att de sänker andningmuskeltonus och 

funktionell residualkapacitet (FRC) (Hedenstierna & Edmark 2005; Kilpatrick & Slinger, 2010).  

Under generell anestesi behöver patienten andningshjälp av en respirator. Detta för att kunna 

utföra en undersökning eller ett kirurgiskt ingrepp där behovet av andningshjälp bedöms 

långvarigt eller på grund av en skada/ ett sjukdomstillstånd som medför hypoxi, hyperkapni eller 

en kombination av båda (Blomqvist, Larsson, Fredén, Lindén & Nellgård, 2012). Med hjälp av 

respiratorn kan många olika inställningar göras som att anpassa andningsmönster, 

andningsfrekvens, tidalvolymer, inspirations- och expirationsförhållande, positivt slut 

expiratoriskt tryck (PEEP), mängden syrgas samt möjligheter för patienten att ta egna andetag 

(Stenqvist, 2012).  
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Under själva operationsingreppet ligger det i anestesisjuksköterskan ansvar att i samarbete med 

en anestesiläkare övervaka och optimera patientens ventilation (Hedenskog et al., 2012). På 

intensivvårdsavdelning tar intensivvårdssjuksköterskan över ansvaret att övervaka och utvärdera 

de ordinerade respiratorinställningarna (Barkestad et al., 2012). Denna uppgift är avgörande för 

patientens tillstånd, då felaktiga respiratorinställningar har negativa effekter och orsakar 

respiratorinducerade lungskador så kallad VILI (Ventilator induced lung injury) och därmed 

atelektaser (Stewart, Jagelman & Webster, 2011 & Larsson, 2012). Enligt Ricksten (2012) 

medför atelektasbildningen under operationen en ventilationsinskränkning med minskning av 

vitalkapacitet (VC) och FRC med 50 %. Detta orsakar en sänkt eftergivlighet i lungvävnaden 

(lung compliance) som leder till lägre tidalvolym, högre andningsfrekvens och ökad 

andningsarbete postoperativt vid spontantandning. Atelektaser som uppkommer under generell 

anestesi medför också en sänkning av den arteriella syresättningen (Tusman et al. 2012). 

I djurförsök har man konstaterat att det finns ett starkt samband mellan atelektas och överväxt av 

bakterier i lungparenkym och därmed ökad risk för postoperativ lunginflammation (Tusman et al., 

2012). Atelektaser hos männsiskor kan dock medföra att individen får sämre syrsättning både 

under och efter kirurgi och kan leda till postoperativa respiratoriska komplikationer som 

lunginflammation (Malbouisson et al., 2008; Hedenstierna, 2012). Att undvika hypoxi 

peroperativt och respiratoriska komplikationer postoperativt kvarstår som en av anestesi- och 

intensivvårdens främsta utmaningar (Hans, Sautiaux, Lamy & Joris, 2009). 

 Hedenstierna, Reber & Hedin (1996) konstaterade att atelektaser som uppkommer under 

operation, kvarstår postoperativt och uppkommer oavsett ålder och vikt, även hos barn. Tusman 

et al (2012) framhöll i en annan studie att de atelektaser som bildas under operationstiden bidrar 

till postoperativa lungkomplikationer, respiratorisk svikt och lunginflammation. Hans et al. 

(2009) menar rapporterar att hantering av assisterad andning både per- och postoperativt kan ha 

betydelse för patientens respiratoriska tillstånd. Atelektaser syns sällan på en vanlig slätröntgen 

bild. Det kräver mer avancerad röntgenteknik såsom datortomografi, CT (computed tomography), 

för att kunna bevisas/uteslutas vilket gör att atelektatiska områden i lungorna ofta underskattas 

(Magnusson & Spahn, 2003). Även om det finns en rad orsaker till att dessa komplikationer kan 

uppstå har det visat sig att atelektasbildning är en av de orsaker som direkt kan kopplas till 

generell anestesi (Tusman et al., 2012). På operationsalen och på intensivvårdsavdelning är 

anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan fullt ansvarig för patientens övervakning och är därför 



3 

 

skyldig att ha kunskap om uppkomst av atelektaser och vilka ventilatorstrategier som kan bidra 

till att förebygga atelektasbilding och dess komplikationer  

Atelektasbildning och orsaker till uppkomst av atelektaser 

Shuntning i lungorna innebär att syrefattigt blod når systemkretsloppet utan att komma i kontakt 

med fungerande lungvävnad vilket bidrar till sämre syresättning (Hedenstierna, 2012). Vid 

anestesi uppstår en regelmässig shunt till följd av atelektasbildning. Den anestesirelaterade 

shunten på grund av atelektaser är i storlek 5 till 10 % av den totala lungytan, men kan ibland 

överstiga 20 %.  

Hedenstierna & Edmark (2010) har i sin avhandling rapporteras att det föreligger framförallt tre 

orsaker till att atelektaser uppstår. Dessa orsaker är :  resorptionsatelektaser, 

kompressionatelektaser, brist på surfaktant. 

Resorptionsatelektaserna uppstår redan när patientens kroppsläge ändras från upprätt till liggande 

ställning. Buken trycks då upp mot lungorna vilket leder till en minskning av den funktionella 

residual volymen (FRV). Hos en vuxen människa minskar FRV med 0,7 till 0,8 liter från stående 

till liggande och minskar med 0,4 till 0,5 liter ytterligare vid induktion av narkos på grund av dess 

effekt på den respiratoriska muskeltonusen (Hedenstierna & Edmark 2005). Anestesin påverkar 

också lungans compliance och bröstkorgväggen vilken leder till en minskad lungvolym. Denna 

minskning av FRV bidrar till luftvägavstängning i vissa delar av lungan. Alveolerna bakom den 

stängda luftvägen kommer inte att kunna fyllas på med gas igen, däremot kommer de att tömmas 

på all luft och så småningom falla samman, vilket leder till resorptionsatelektas (Hedenstierna & 

Edmark 2010). Gas kompositionen som finns i alveolerna i detta skede är avgörande för hur fort 

all gas kommer att absorberas, ju mer syrgas desto snabbare kollapsar alveolerna (Hans et al., 

2009). 

Kompressionsatelektaser är mer förekommande hos överviktiga patienter och den mest kända och 

fruktade formen av atelektas inom intensivvården då de ger upphov till akut lungskada 

(Hedenstierna & Edmark, 2010). Denna typ av atelektaser uppkommer när den sövda patientens 

lungor trycks ihop av buken. På grund av effekten av muskelrelaxerande medel som ges vid 

generell anestesi kan diafragman då inte hålla emot trycket från buken, vilket leder till att 

alveolerna töms på luft och kollapsar (Hedenstierna, 2010).  
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Brist på surfaktant; Surfaktant är ett ämne som bildas i en viss typ av alveolära celler. Ett av 

surfaktantets viktiga funktion är bland annat att minska ytspänningen vid låga lungvolymer, 

hindra alveolär kollaps samt upprätthålla förmågan till gasutbyte och syresättning (Mure, 

Larsson, Fredén & Lindén , 2012). Surfaktantkoncentrationen på alveolernas yta minskar vid 

mekanisk ventilation vilket medför att alveolerna blir mindre stabila. Brist på surfaktant leder till 

att enbart PEEP inte ger någon effekt utan att alveolerna faller samman så fort PEEP tas bort. 

Rekrytering av alveoler kan öka frisättning av surfaktant och sprida detta ämne till övriga 

alveoler. (Hedenstierna & Edmark, 2010). 

Förutom anestesi relaterade orsaker till atelektasbildning kan sekretstagnation i luftvägarna på 

grund av dålig hostförmåga eller relaterat till smärta bidra till uppkomst av atelektaser 

(Hedenstierna, Reber & Hedin, 1996). 

 

Metoder för att förebygga atelektasbildning 

Olika metoder används för att förebygga anestesirelaterade atelektaser. De metoder som används 

är PEEP, bevarande av muskel tonus med hjälp av nervstimulering, rekrytering av alveoler samt 

reducering av FiO2 (Fraction of inspired Oxygen) (Hans et al., 2009; Hedenstierna & Edmark, 

2005 & Kilpatrick & Slinger, 2010). En postoperativ åtgärd för att förebygga uppkomst av 

atelektaser är att lägga patienten i bukläge (Cesana, Antonelli, Chiumello & Gattinoni, 2010; De 

Prost & Dreyfus, 2012). 

Ovannämnda metoder har både för och nackdelar. Användning av förhöjd PEEP möjliggör för 

kollapsade lungdelar att hållas öppna. Detta sker dock inte på ett homogent sätt och inte 

tillräckligt länge (Ferreyra, Long & Ranieri, 2009). 

Bevarande av muskeltonus minskar atelektasbildningens omfattning men effekten är för liten och 

metoden för komplicerad för att kunna appliceras till samtliga sövda patienter (Hedenstierna et 

al., 2005). 

Rekrytering av alveoler tillåter kollapsade lungdelar att öppna sig men innebär också en risk för 

VILI (Tusman et al., 2012). 

Reducering av FiO2 utförs för att undvika gasabsorption. Vid tillförsel av ren syrgas inför 

intubering eller sugning, så kallad preoxygenering absorberas allt oxygen från alveolen över till 
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blodet och alveolen lämnas tom. Alveolen kollapsar och orsakar atelektaser. Samtidigt ger denna 

preoxygenering en större marginal att agera om det uppstår problem med att skapa eller bibehålla 

fri luftväg (Hedenstierna et al., 2005). 

Att vända patienten från rygg till bukläge har visat sig vara en gynnsam metod när det gäller att 

jämna ut trycket i lungorna (De Prost & Dreyfuss, 2012 ). Bukläge kan dock orsaka 

hemodynamiska förändringar i form av ökning av central ventryck, blodtrycksfall. Andra 

nackdelar är att nervskador, trycksår och ansiktsödem (Mure et al., 2012) 

 

Anestesi och intensivvårdssjuksköterskans kompetens 

Enligt kompetensbeskrivning för anestesi och för intensivvårdssjuksköterskor skapad av 

Riksförening för Anestesi och Intensivvård i samarbete med Svensk Sjuksköterskeföreningen är 

anestesi och intensivvårdssjuksköterskan skyldig att ”förebygga komplikationer, identifiera och 

bedöma avvikelser från normala perioperativa förlopp” och ”utifrån individuellt anpassad vård 

förebygga komplikationer(…)”. Både anestesi och intensivvårdsjuksköterskor har gemensamt i 

sin kompetens att ”övervaka patientens vitala funktioner och utifrån tillgänglig information, 

identifiera, initiera och utföra ordinerade åtgärder samt utvärdera dessa” och ”hantera 

medicinteknisk utrustning”. Det ingår också i deras kompetens att ”implementera och använda 

evidensbaserade forskningsresultat i det kliniska omvårdnadsarbetet”. Enligt Hughes, Mc Grane 

och Pandharipande (2012) har sjuksköterskan i sin yrkesroll jämfört med läkaren visat sig vara 

lämpligast för att utföra de medicinska åtgärderna hos patienten. I denna studie konstaterades att 

patienter som vårdades av en sjuksköterska hade mindre risk att drabbas av ventilationsassocierad 

lunginflammation, färre dagar i ventilator samt mindre komplicerade extuberingar jämfört med 

om de vårdades av en läkare. I studien hade läkare och sjuksköterskor utfört samma åtgärder i 

form av administrering av läkemedel och skötsel av medicinsk tekniska produkter. 
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Problemformulering  

I samband med ett kirurgiskt ingrepp som kräver generell anestesi behöver patienten få hjälp med 

assisterad andning. Den mekaniska andningen leder till att en respiratorisk shunt uppstår till följd 

av atelektasbildning. Dessa atelektaser består och kan även förvärras postoperativt. Ju längre 

patienten är sövd och får mekanisk andning desto större är risken för atelektaser som kan leda till 

respiratoriska komplikationer, såsom lunginflammation postoperativt. Sjuksköterskan som 

ansvarar för att söva och övervaka patienten har ett stort ansvar för att via förebyggande åtgärder 

undvika att patienten får bestående skador i samband med anestesin. Då det föreligger ett antal 

kända åtgärder för att undvika och minska uppkomst av atelektaser är det angeläget att granska de 

studier som publicerats inom ämnet. Författarna har under olika placeringar under 

verksamhetsförlagda studier nämligen funnit att det saknas utförliga riktlinjer om hur dessa 

åtgärder ska utföras per och postoperativt  

 

Syfte 

Att undersöka om det finns evidens för vilka ventilations metoder som fungerar bäst eller om 

någon metod är mer effektiv än de andra när det gäller att minska atelektaser och förebygga dess 

bildning.  

 

Frågeställning 

1) Hur påverkas atelektasbildningen av syrgashalten vid preoxygenering och peroperativt? 

2) Hur bör en effektiv rekryteringsmanöver utföras för reversering av atelektaser? 

3) Hur ska PEEP och tidalvolym, hanteras peri och postoperativt för att undvika atelektaser? 

4) Hur beskrivs tillvägagångssättet för preoxygenering inför sugning för att undvika atelektaser? 

5) Vilka åtgärder ska vidtas postoperativt för att inte förvärra perioperativ atelektsbildning? 

 

Metod 

Denna undersökning gjordes som en deskriptiv litteraturstudie. Litteraturstudien utfördes enligt 

metoden Forsberg och Wengström (2003)  samt anpassades av författarna till detta arbete. 

Frågeställningarna definierades, därefter gjordes en sökning utifrån frågeställningarna. 
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Sökorden gjordes först i fritext. Därefter omvandlades flera av fritext orden till MeSH- termer 

(Medical Subject Headings). En sökning gjordes i databasen Pubmed med sökorden anesthesia 

general; respiratory system och atelectasis. De artiklar som bedömdes relevanta till syftet 

kontrollerades vilka MeSH-termer som databasen katalogiserat artiklarna i, för att hitta fler 

relevanta sökord. MeSH-termer som valdes var anesthesia general; pulmonary atelectasis; 

pulmonary gas exchange; positive-pressure respiration; pulmonary atelectasis/prevention; 

pulmonary atelectasis/etiology; prone position; anesthesia, general/adverse effects; intubation, 

intratracheal och oxygen/adverse effects. 

Ytterligare sökning gjordes med fritextorden recruitment maneuver; vital capacity maneuver; 

inspired oxygen fraction; PEEP; endotracheal suction; FiO2 och atelectasis. Denna ytterligare 

sökning gjordes för att få sökningen finjusterad och träffarna mer exakta inom ämnet. Dessa ord 

söktes var för sig eller tillsammans i olika kombinationer. Se bilaga 2.  

Ytterligare sökning genomfördes i databasen CINAHL. I den sökningen användes följande 

fritextsökord: anesthesia general; respiration; artificial/methods; nursing; atelectasis; prone 

position; intensive care unit; endotracheal suction och oxygen. Sökningen gjordes var för sig eller 

tillsammans i olika kombinationer. Se bilaga 3. 

Inkluderingskriterierna för artiklarna var; vetenskapliga kvantitativa artiklar, svarade på arbetets 

frågor, fanns i free fulltext, var skrivna på engelska, att de fått tillstånd från etisk kommitté att 

utföra studien samt att alla patienter i studierna var intuberade med endotrachealtub. 

Exkluderingskriterierna var artiklar publicerade före 2000, studier där bara en lunga ventilerades, 

studier på barn < 18 år, djurförsök, eller där larynxmask användes. 

Samtliga abstrakt lästes av författarna och av dessa valdes 33 artiklar som relevanta för syftet i 

första urvalet. Efter att ha läst igenom samtliga artiklar valdes fem bort då de inte överensstämde 

med syftet till detta arbete. Totalt har 28 artiklar granskats. 

Artiklarna granskades efter Carlsson och Eimans (2003) mall där kvaliteten bedömdes efter ett 

poängprotokoll från grad I till III (se bilaga 1). För att artiklarna skulle bli mer överskådliga 

gjordes en artikelöversikt (se bilaga 4). Artiklarna lästes igenom flera gånger och sammanfattades 

på varsina A4-ark för att lättare kunna sortera in dem i olika kategorier. De delas in i följande 

kategorierna: PEEP, tidalvolym, rekryteringsmanöver, bukläge, preoxygenering och sugning i 

endotrakealtub. 
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Resultat 

En översikt av artiklarna presenteras i tabell (bilaga 4). Under respektive rubrik nedan 

presenteras de olika studierna. 

1) Effekten av användning av 100% syrgas vid preoxygenering och peroperativt 

Syrgashalten har visat sig ha betydelse för uppkomst av atelektaser detta redovisas i fem 

av studiens funna artiklar (Agarwall, Singh, Dhiraj, Pandey & Singh, 2002; Benoit et al., 

2002; Edmark, Kostava-Aherdan, Enlund & Hedenstierna, 2003; Staehr, Meyhoff, 

Henneberg, Christensen & Rasmussen, 2012). 

Agarwal et al. (2002) kom fram till att användning av 40 % syrgas gav bättre gasutbyte 

än 40 % syrgas blandad med lustgas samt bättre gasutbyte än endast 100 % syrgas. 

Författarna använde sig av PaO2/FiO2 –kvoten (arterial oxygen tension/ fractional 

inspired oxygen) som ett mått på gasutbyte och utveckling av atelektaser. Benoit et al. 

(2002) mätte atelektaser med hjälp av datortomografi och visade att användning av 40 % 

syrgas på slutet av operationen och inför extubering ledde till betydligt mindre atelektaser 

postoperativt jämfört med användning av 100 % syrgas. Edmark et al. (2003) har i sin 

studie kunnat bevisa att 60 och 80 % syrgas medförde mindre atelektaser än 100% syrgas 

vid preoxygenering. Undersökningen visade dock att användning av 100 % syrgas bidrog 

till långsammare desaturation och var på så vis säkrare att använda vid svår intubering. 

Staehr et al.(2012) undersökte om en längre tidsanvändning av höga syrgashalter 

förvärrade atelektasbildning och därmed minskade syresättningen och FRC och fann att 

det inte fanns någon signifikant skillnad i PaO2/FiO2 och i FRC mellan grupper som fick 

30 % respektive 80% syrgas perioperativt och två timmar postoperativt . 

Resultaten från 3 artiklar (Agarwall et al., 2002; Benoit et al., 2002; Edmark et al., 2003) 

visar att användning av 100 % syrgas just vid preoxygenering ger upphov till atelektaser. 

Edmark et al. (2003) försvarar dock användning av 100 % syrgas genom att förtydliga att 

det ger högre marginaler att handla vid svår intubering. Staehr et al., 2012 demonstrerade 

att det inte fanns något stöd för användning av hög syrgashalt peroperativt. 
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2) Utförande av lungrekryteringsmanöver 

Tio artiklar (Almarakbi, Fawzi & Alhashemi, 2009; Cakmakkaya, Altimtas, Hayirlioglu 

& Ekici, 2009; Claxton, Morgan, McGue, Mulpur & Beridge, 2003; Constantin et al 

2010; de Souza, Busch, Pigle, Mathias, Malheros & Alves, 2009; Futier et al 2010; 

Lumb, Greenhill, Simpson & Stewart, 2010; Maisch et al, 2008; Reinus et al, 2009; 

Tusman, Böhm, Suarez, Sipmann & Turchetto, 2004) har analyserat olika 

rekryteringsmanöver för att undersöka hur man kan minska atelektaser. 

Alamarakbi et al. (2009), de Souza et al. (2009), Futier et al (2010) och Reinus et al. 

(2009) använde lungrekryteringsmanöver med efterföljande PEEP på överviktiga som 

genomgick ett laparoskopiskt kirurgiskt ingrepp. Alamarakbi et al (2009) visade att en 

plötslig ökning av PEEP till topptryck på 40 cm H2O upprepad var tionde minut gav bäst 

effekt på compliance och förbättrade PaO2 hos överviktiga. I de Souza et al. (2009) 

mättes PaO2/ FiO2 kvoten och resultatet visade att bästa effekten var en plötsligt ökning 

av PEEP från 5 till 30 cm H2O och kvarhålla den nivå i 2 minuter. Futier et al. (2010) och 

Reinus et al. (2009) gjorde en likadan studie och visade med datortomografi och 

blodgaser att utförande av rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP minskade 

atelektaser, ökade EELV (End Expiratory Lung Volume, Slut expiratorisk lungvolym), 

förbättrade PaO2/ FiO2 kvoten medan endast användning av PEEP eller enbart utförande 

av rekryteringsmanöver gav ingen eller bara kortvarande förbättring. Cakmakkaya et al. 

(2009) Lumb et al. (2004) och Tusman et al. (2004) genomförde sina studier på normal-

viktiga patienter som genomgick olika typer av operationer som krävde generell anestesi. 

Cakmakkaya et al. (2009) kom fram till att lungrekrytering efter ett laparoskopiskt 

kirurgiskt ingrepp på normalviktiga patienter kunde utföras med en manuell inblåsning 

till topptryck på 40 cmH2O under 10 sekunder. Mätningarna till resultatet gjordes genom 

att jämföra blodgaser före och efter lungrekryteringen, samt med hjälp av en särskild 

apparat som registrerade data gällande patientens respiratoriska status per och 

postoperativt. Tusman et al. (2004) gjorde en jämförande studie på överviktiga individer. 

Det resulterade i att rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP (5 cm H2O) gav bäst 

ventilationsresultat avseende PaO2, EELV och compliance. Lumb et al. (2004) kom 
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däremot fram till i sin studie att rekryterings manöver inte gav bättre effekt på 

syresättningen. Resultatetet var inte signifikant (P=0,82). I Claxton et al. (2003) studien 

visade blodgasresultaten att utförande av rekryteringsmanöver med topptryck upp till 40 

cmH2O som behölls under tio respiratoriska kretslopp samt efterföljande PEEP på 5 

cmH2O till extuberingen förbättrade PaO2. 

Constantin et al. (2010) genomförde sin studie på patienter som blev hypoxiska 

postoperativt och vårdades på intensivvårds avdelning. På dessa patienter hade 

rekryteringsmanöver utförts direkt efter intubationen. De patienterna som visade bäst 

utfall fick rekryteringsmanöver upp till 40 cm H20 med hjälp av CPAP. Denna metod 

förbättrade syresättningen direkt efter intubationen. 

Maish et al. (2008) kom i sin studie också fram till att patienterna förbättrades av att få 

rekryteringsmanöver med efterföljande PEEP. Studien undersökte en grupp patienter med 

friska lungor som genomgick en käkkirurgi. FRC, compliance, PaO2, och dead space 

mättes. Resultaten visade att rekryteringsmanöver med efterföjande PEEP på 10cm H2O 

gav bäst compliance och minskade deadspace i lungorna. 

Resultatet av dessa artiklar (Almarakbi et al., 2009;Cakmakkayaet et al., 2009; Claxton et 

al.,  2003; Constantin et al., 2010; de Souza et al., 2009; Futier et al., 2010; Heinze et al., 

2011; Maisch et al., 2008; Reinus et al., 2009; Tusman et al., 2004) visade att 

rekryterings-manöver förbättrade ventilationen i lungorna genom att blåsa upp alveolerna 

och att efterföljande PEEP var det bästa metoden för att hålla lungan öppen efter 

rekryteringsmanövern. Lumb et al. (2010) motsade denna slutsats då deras resultat inte 

visade signifikanta skillnader mellan grupperna i studien. 

 

3:1) Hantering av PEEP vid induktion av anestesi 

Tre artiklar undersökte hur PEEP påverkade uppkomst av atelektaser vid induktion av 

anestesin (Coussa et al., 2004; Herriger, Frasarolo, Spahn & Magnusson, 2003; Rusca et 

al., 2003). 
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Coussa et al. (2004) och Rusca et al. (2003) visade i sina studier på att användning av 

PEEP vid induktion av anestesi minskar uppkomst av atelektaser. Coussa et al. (2004) 

kom fram till att 10 cmH2O i PEEP vid induktion av anestesi hos överviktiga individer 

minskar atelektaser och förbättrar syresättningen. Rusca et al.(2003) visade att 

användning av 6 cmH2O PEEP vid induktion av anestesi på normal viktiga patienter 

minskade uppkomst av atelektaser trots preoxygenering med 100% syrgas. Herriger et al. 

(2003) kom fram till att preoxygenering med 6 cmH2O PEEP dessutom förbättrade 

syresättningen under det anestesirelaterade andningsstilleståndet samt förlängde tiden då 

SpO2 (perifer saturation) var över 90 % med 2 minuter.   

Slutsatsen från dessa tre undersökningar (Coussa et al., 2004; Herriger et al., 2003; Rusca 

et al., 2003) var att användning av PEEP 6-10 cmH2O vid induktion av anestesi minskade 

atelektasbildningen oavsett om patienterna var överviktiga eller normalviktiga. Herriger 

et al. (2003) kompletterade detta resultat genom att demonstrera att denna metod 

förbättrade även syresättningen under induktion av anestesi.  

 

3:2) Hantering av höga tidalvolymer (VT) versus låga tidalvolymer  

Tre artiklar studerade om användandet av höga tidalvolymer jämfört med låga 

tidalvolymer hade betydelse för atelektasbildning (Cai, Gong, Zhang,Wang & Thian, 

2007; Choi et al., 2006; Sundar et al.,2011). 

Cai et al. (2007) visade att applicering av VT 6 mL/kg jämfört med den standard VT 10 

mL/kg inte förvärrade lungkollaps. Sundar et al. (2011) studerade om det fanns skillnader 

i form av tid i respirator och utfall för patienter som fått VT 6 eller 10 mL/kg. Resultaten 

visade att 37,3% av patienterna som erhållit VT 6 mL/kg jämfört med 20,3% i gruppen 

med VT 10 ml/kg kunde extuberas inom sex timmar postoperativt. Skillnaden var dock 

inte signifikant (P=0,10). Däremot kom studien fram till att patienterna som erhållit VT 6 

mL/kg behövde i mindre utsträckning reintuberas postoperativt. Choi et al.(2006) 

undersökte med hjälp av en särskild markör (thrombomodulin) om alveolerna skadades 

vid användning av VT 12 mL/kg utan PEEP eller VT 6 mL/kg med 10 cmH2O PEEP. 
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Resultatet visade att användning av VT 6 mL/kg med 10 cmH2O PEEP orsakade mindre 

skador på alveolerna än användning av VT 12 mL/kg utan PEEP. 

Dessa tre studier (Cai et al., 2006; Choi et al., 2006; Sundar et al., 2011) använde sig av 

helt olika strategier men har gemensamt i sina resultat att låga tidalvolymer (VT 6 mL/kg) 

är mer gynnsamma för lungorna och minskar uppkomst av atelektaser. 

 

4) Utförande av sugning i endotrakeal tub 

Fyra artiklar (Corley, Spooner, Barnet, Caruana, Hammmond & Fraser, 2012; Demir & 

Dramali, 2004; Heinze, Eichler, Carsten, Sedemund-Adib, Heringlake & Merer, 2011; 

Lasoki, Lu, Satorius, Fouillat, Remerand & Rouby, 2006) redovisade vilken metod som 

var bäst för att utföra sugning i endotrakeala tuben för att förebygga atelektasbildning.  

Corley et al. (2012) och Lasoki et al. (2006) jämförde sugning med slutet system och 

sugning med öppet system. Corley et al. (2012) kom fram till att användande av slutet 

sugsystem ledde till mindre sänkning av lungvolymen men att lungorna tog längre tid att 

få tillbaka sin volym efter sugningen jämfört med när sugning utfördes med det öppna 

systemet. Lasoki et al. (2006) gjorde sin undersökning med 3 timmars intervaller i 

slumpvis ordning för de olika metoderna (slutet/öppet system). Varje utförande av 

sugning med slutet system avslutades med en rekryteringsmanöver. Utvärderingen av 

blodgaser visade att rekrytering manöver efter sugning med slutet system gav bästa 

resultat avseende minskning av lungvolym och hypoxi. Heinze et al. (2011) har i sin 

studie studerat just effekten av rekryteringsmanöver efter sugning i endotrakealtub och 

kom fram till att när rekryteringsmanöver utfördes med PEEP upp till 40 cmH2O i 30 

sekunder efter sugning, förbättrades FRC och blodgasvärdena. 

Demir & Dramali (2004) undersökte vikten av att preoxygenera med 100 % syrgas under 

en minut innan och efter sugning med slutet system. Det visade sig att patienterna som 

fick 100 % syrgashalt i preoxygenering hade bättre värden avseende PaO2 och SaO2 

under sugningen i endotrakealtuben. De kom också fram till att de som fick mindre 

syrgashalter hade lägre men ändå tillfredställande PaO2 och SaO2. En del patienter var 
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dock hypoxiska innan sugningen utfördes och för dessa patienten visade det sig att 100% 

syrgas i preoxygenering var nödvändigt.  

Två av dessa artiklar (Heinze et al., 2011; Lasoki et al., 2006) hade fått samma resultat att 

sugning med sluten system med efterföljande rekryteringsmanöver gav bättre utfall, 

medan Corley et al. (2012) stödde idén om användning av slutet system påvisade att 

lungorna minskade mindre i volym än vid användning av det öppna sugsystemet. Den 

sista studien (Demir & Dramali, 2004) kompletterade de övriga genom att bidra med 

information om huruvida preoxygenering kunde utföras vid sugning och visade att det 

fanns ingen anledning att använda 100 % syrgashalt om patienten inte var initialt 

hypoxisk. 

 

5) Bukläge: en postoperativ åtgärd som motverkar atelektasbildning  

Fyra artiklar har studerat effekten av att lägga patienter i bukläge i syfte med att förbättra 

syresätting (Nyrén et al., 2010; Petersson, Ax, Frey, Sànchez-Crespo, Lindahl & Mure, 

2010; Rival, Patry, Floret, Navellou, Belle & Capellier, 2011; Soro et al., 2007). 

Nyrén et al. (2010) har jämfört ventilation och lungperfusion för sig och i förhållandet till 

varandra (V/Q) i rygg och bukläge på lungsjuka, sövda och mekaniskt ventilerade 

patienter före och efter rekrytering. Mätningar gjordes med hjälp av datortomografi med 

induktion av kontrastmedel. Studien visade att ventilationen var oberoende av patientens 

läge medans lungperfusionen och V/Q förbättrades i bukläge. Rival et al.(2011) har 

konstaterat att rekryterings manöver utförd i bukläge förbättrade PaO2/FiO2 hos 

mekaniskt ventilerade lungsjuka patienter. Detta kom de fram till genom att utföra 

samma rekryterings manöver både i rygg och bukläge och analyserade PaO2/FiO2.  

Petersson et al. (2007) undersökte effekten av PEEP i rygg och bukläge och konstaterade 

att applicering av PEEP 10 cm H2O förbättrade ventilation och blodflödet i ryggläge men 

ledde till en V/Q misspassning då blodflödet ökade i de ventrala delar av lungorna. Enligt 

Petersson et al. (2007) fanns det ingen vinst med att lägga lungfriska patienter i bukläge 

då det försämrade V/Q.  Soro et al. (2007) visade i sin tur att bukläge inte minskade den 
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alveolära dead-space på lungfriska sövda och mekaniskt ventilerade patienter genom att 

analysera kurvor av volumetriska kapnografi under sövningen.   

Att lägga de patienter som hade stora atelektatiska område i lungorna i bukläge kunde 

vara ett sätt att förbättra syresätningen enligt Nyrén et al. (2010) och Rival et al. (2011), 

dessutom sågs enligt Rival et al. (2011) en förbättring av PaO2/FiO2 med tillägg av 

rekryterings manöver. Denna åtgärd kunde däremot inte appliceras på lungfriska 

individer (Petersson et al., 2010; Soro et al., 2007).  

Sammanfattning av resultat 

Atelektasbildning kan förebyggas genom att preoxygenera med 100 % syrgas samtidigt 

som man använder PEEP på 6-10 cmH2O vid induktion av anestesi. När fri luftväg är 

säkrad kan man minska syrgashalten ner till 40 %. Lungrekryterings manöver upp till 

topptryck på 40cmH2O ger bäst effekt på atelektaser när den utförs med efterföljande 

PEEP på 5- 12 cmH2O. Användande av låga tidalvolymer (VT 6 mL/kg) är att föredra 

särskilt hos lungsjuka patienter. Vid sugning i endotrakealtuben ska sugsystemet vara 

sluten och preoxygenering ska utföras med låga syrgashalter (40-80%) dock ej på 

hypoxiska patienter som kräver högre syrgas halter (100%). Bukläge är en framgångsrik 

metod för att förbättra ventilation i atelektatiska områden i lungorna. 

 

Diskussion 

Resultatet av denna litteratur granskning har kommit fram till att det finns ett flertal 

åtgärder som kan appliceras för att undvika uppkomst av atelektas.  

 

Resultatdiskussion 

Studien involverade 28 kvantitativa artiklar (randomiserade, kohort, experimentella och 

prospektiva studier) (se bilaga 4). Samtliga av dessa artiklar hade som syfte att förbättra 

ventilationen under och efter generell anestesi genom att minska och förebygga uppkomst 

av atelektaser. Samtycke från patienterna att delta var skriftligt inhämtat i samtliga 

studier förutom Cakmakkaya et al. (2007). Deltagarna i studierna var vuxna kvinnor och 
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män och deltagarantalet varierade från sju till 150 i de olika studierna. De olika 

undersökningar utfördes med olika metoder vilket har påverkat urvalet och 

deltagarantalet, detta har också gjort att studierna blev svårare att jämföra med varandra. 

En återkommande metod för att mäta mängd atelektaser var datortomografi vilket 

antagligen var resurskrävande samt riskabelt för patienten och kan förklara det låga 

deltagarantal i de studier där datortomografi användes. Studierna har gjorts på både 

lungfriska och lungsjuka patienter. Lungfriska drabbas också av atelektaser och kunde på 

det viset användas som referens för att avgöra förloppet av atelektasbildning (Nunn, 

2003). Svårigheterna att skapa eller bibehålla en friluftväg kvarstår som en av faktorerna 

som bidrar till morbiditet och mortalitet under generell anestesi och inom intensivvården. 

En öppen och fri luftväg är väsentlig för att kunna hantera sövda patienter.  

 

Upprätthållande av syresättningen innan intubationen är en hörnsten när det gäller 

hanteringen av svåra luftvägar och framhålls inom anestesiologi och intensivvård. 

Hypoxi orsakad av anestesirelaterade apné kan leda till hjärnskada och även död 

(Langeron, Amour, Vivien & Aubrun, 2006). Användande av 100 % syrgas vid 

preoxygenering har visat sig bidra till atelektasbildning (Agarwall et al., 2002; Benoit et 

al., 2002; Edmark et al., 2003; Staehr et al., 2012). Hypoxi är mer fruktad än 

atelektasbilning vid induktion av anestesi och man föredrar därför att använda 100 % 

syrgas vid preoxygenering. Det visade sig dock att när friluft väg var säkrad fanns det 

ingen anledning att fortsätta med en syrgashalt på 100 % då 40 % upp till 80 % syrgas 

gav tillfredställande gasutbyte och upphov till mindre atelektaser (Agarwal et al., 2002; 

Edmark et al., 2003). 

 

PEEP vid induktion av anestesi har också visat sig vara en metod som kan minska 

atelektasbildning i samband med höga syrgashalter under induktion av anestesi. (Coussa 

et al., 2004; Herriger et al., 2003; Rusca et al., 2003). Den grundläggande fysiologiska 

effekten av PEEP är att öka FRC och lungvolymen, alltså att undvika att alveolerna faller 

ihop (Guerin, 2011). Almarakbi et al., 2009; de Souza et al., 2009; Futier et al., 2010; 

Reinus et al., 2009 och Claxton et al., 2003, har undersökt effekten av PEEP peroperativt 
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och kommit fram till att enbart användning av PEEP inte minskade atelektasbildningen. 

PEEP som används ensamt peroperativt kan ha effekt på de öppna alveolerna genom att 

expandera deras volym och på det viset öka lungvolymen men öppnade inte de 

kollapsade alveolerna (Guerin, 2011). Med detta resultat kan vi konkludera att enbart 

användande av PEEP med överdrivna PEEP värden kan leda till överdistension av de 

öppna alveolerna och orsaka barotrauma. 

 

Lungrekryteringsmanöver definieras som ett sätt att öka det transpulmonella trycket i 

syfte att öppna så många alveoler som möjligt och förbättra gasutbytet. Denna metod 

förbättrar därmed PaO2 och förebygger lungskador i form av atelektastrauma, volotrauma 

och biotrauma (Padovani et al., 2011). Det har dock visat sig att endast en 

lungrekryterings manöver utan efterföljande PEEP inte ger någon effekt då alveolerna 

kollapsar igen. PEEP stödet är avgörande för att förebygga och motverka 

atelektasbildningen enligt Almarakbi et al. (2009); Cakmakkayaet al. (2009); Claxton et 

al. (2003); Constantin et al. (2010); de Souzaet al. (2009); Futier et al. (2010); Heinze et 

al. (2011); Maisch et al. (2008); Reinus et al. (2009) och Tusman et al. (2004). En stor del 

av dessa studier var utförda på överviktiga patienter. Enligt Socialstyrelsen (2013) har 

andelen personer med övervikt ökat i Sverige. Kirurgiska ingrepp relaterade till övervikt 

och fetma förväntas öka de kommande åren och därav vikten att kunna hantera denna 

patientkategori när det gäller per och postoperativ vård. Dessa patienter kräver i större 

utsträckning lungrekrytering med efterföljande PEEP för att kunna förbättra EELV, 

syresättning, compliance och minska atelektasbildning.   

 

Endast en studie fick ett icke signifikant resultat av lungrekrytering med efterföljande 

PEEP (Lumb et al., 2010). De Souza et al. (2009) motsade dock denna slutsats då 

författarna i sin studie har fått positivt resultat med samma metod på patienter med fetma.  

 

Hantering av tidalvolymer är avgörande för att undvika lungskador. Det har visat sig att 

användande av låga tidalvolymer är mer gynnsam för lungorna och minskar risker för 

ventilator relaterade lungskador (De Prost & Dreyfus 2012; Cai et al., 2006; Choi et al., 
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2006; Sundar et al., 2011). Dessa studier har inte använt sig av samma metoder för att 

komma fram till slutsatsen men detta styrker att användning av låga tidalvolymer är att 

föredra eftersom det ledder till mindre komplikationer postoperativt. 

 

Vid sugning i endotrakealtuben sker en minskning av lungvolymen då trycket i lungorna 

sjunker. Sökning av artiklar om sugning i endotrakealtub gav få resultat. Vidare är det 

fortfarande oklart om hur sugning ska utföras på det bästa sätt för att förebygga 

atelektaser avseende vilket av slutet eller öppet system är mest förebyggande eller vilken 

syrgashalt som ska användas.   

 

Forskning kring bukläge inom intensivvård för patienter med allvarliga 

ventilationsproblem verkar vara aktuell. Ett stort antal studier görs både på sjuka 

patienter och friska frivilliga. Metoden verkar enligt resultatet i Nyrén et al. (2010) och 

Rival et al. (2011) vara framgångsrik och trots nackdelarna med bukläge är en stor del av 

komplikationerna fullt möjliga att undvika. Däremot har det visat sig att detta 

tillvägagångsätt inte kan användas i förebyggande syfte (Petersson et al., 2010; Soro et 

al., 2007). 

 

Det ingår i anestesi- och intensivvårdssjuksköterskans kompetens att ansvara för 

patientens ventilation, observera förändringar, bedöma och utvärdera behov och resurser. 

Anestesisjuksköterskan på operationssalen och intensivvårdssjuksköterskan på IVA står 

närmast patienten. Detta gör det möjligt för sjuksköterskan, att upptäcka avvikelser som 

kan uppkomma under det per- och postoperativa förloppet (Hedenskog et al., 2012; 

Brakestad et al., 2012). Anestesi och intensivvårdsjuksköterskor saknar behörighet för att 

självständigt utföra åtgärder såsom rekryteringsmanöver och ändringar i PEEP. För dessa 

åtgärder krävs ordination av en anestesiolog eller en delegering. Anestesi och 

intensivvårdssjuksköterskan har dock skyldighet att meddela ansvarig läkare när det 

uppstår en komplikation och måste kunna arbeta förebyggande. Det är därför viktigt att 

specialistsjuksköterskorna besitter kunskap om hur man på bästa sätt hanterar mekanisk 

ventilation och förebygger atelektasbildning för att minimera risker för postoperativa 
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respiratoriska komplikationer. Det är viktigt att anestesi och intensivvårdsjuksköterskor 

är medvetna om vilka mekanismer som ligger bakom atelektasbildning samt vilka 

metoder som ger bäst utfall när det gäller förebyggande av atelektaser. Sjuksköterskan 

måste ha den kunskapen som krävs för att kunna diskutera med läkaren innan problemen 

uppstår.   

 

Förebyggande av atelektaser fortsätter att vara ett dilemma inom anestesiologi och 

intensivvård och det saknas ofta riktlinjer i den kliniska verksamheten för vilka strategier 

som ska användas. För framtida forskning vore det intressant att undersöka om 

anestesi/intensivvårdsjuksköterskan i större utsträckning skulle kunna förebygga 

atelektaser genom att ha tydliga riktlinjer. Det vore även intressant att ta reda på hur 

kunskapen om förebyggande av atelektaser är i olika verksamheter hos anestesi och 

intensivvårdsjuksköterskor för att öka medvetenheten om detta problem. 

 

 

Metoddiskussion 

All litteratursökning gjordes i databaserna Pubmed och CINAHL. För att få en 

uppfattning om hur stort omfånget i ämnet var, började sökningen i Pubmed med 

fritextord och utifrån de träffar som var relevanta till ämnet valdes MeSH-termer ut som 

senare användes vid sökning av artiklar i Pubmed. För att finjustera sökningen lades även 

några fritext ord till för att få en mer specifik inriktning artiklarna. Då detta är ett 

medicinskt ämne var det därför stor träff säkerhet i Pubmed som är inriktad på medicinsk 

forskning (Forsberg & Wengström, 2003). Därmed passade ämnet som är inom anestesi 

och intensivvård Pubmed bättre för sin träffsäkerhet i ämnet atelektas. 

För att få en mer omvårdnadsinriktning på artiklarna genomfördes även en sökning i 

CINAHL för att se om det blev några träffar där i ämnet. Här söktes alla artiklar enbart i 

fritext ord och många av träffarna var artiklar som redan hittats i Pubmed men tre 

artiklarna hade inte hittats i Pubmed och inkluderades till arbetet. Eftersom CINAHL är 

mer omvårdnads inriktad ger sökning i den databasen att man kan hitta ytterligare artiklar 

som fokuserar på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). 
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Samtliga artiklar som valts till arbetet har varit kvantitativa och där med passat syftet väl. 

Alla har varit skrivna på engelska och kommer från ett flertal länder på olika kontinenter 

som Afrika, Amerika, Asien, Australien, Europa och Latinamerika. Bedömningen av 

dessa studiers resultat visar en god jämförbarhet och är lätt överförbara till de svenska 

förhållandena 

Begränsningarna i sökningen på både PubMed och CINAHL var engelska, fritext, studier 

utförda på vuxna människor över 18 år och publicerings år från 2000 -01-01 fram till 

aktuellt sökningsdatum. Anledningen att engelska valdes som språk var att det är det 

språk som författarna behärskar utöver svenska. Publiceringsåren begränsades till äldst 

2000 för att få med så aktuell forskning som möjligt i studien. Det finns en omfattande 

mängd tidigare forskning i ämnet men författarna ansåg att det var stor vikt att få fram det 

senaste inom området. 

Anledningen att barn valdes bort var för att inrikta oss på den vuxna populationen. Även 

studier som studerat ventilation i ena lungan valdes bort och då författarna avsåg att 

studera effekterna från generella anestesin. 

Efter att ha läst igenom abstrakten på samtliga artiklar valdes 33 artiklar ut och lästes i sin 

helhet. Efter att ha läst igenom dessa artiklar valdes ytterligare fyra artiklar bort då de inte 

svarade på studiens syften. Ytterligare en artikel valdes bort då den inte var etiskt 

godkänd. Resterande 28 artiklar lästes igenom ytterligare en gång och kvalitetsbedömdes 

enligt Carlsson och Eimans (2003) (bilaga 1). Mallen som är uppbyggd av Carlsson och 

Eimans (2003) är för kvantitativa artiklar och olika delar i artiklarna bedöms och 

poängsätts. Poängen räknas sedan ihop och får en procentsats där 80 % eller mer av 

maxpoängen ger en grad I bedömning av artikeln. När en artikel fick procentsatsen 70-79 

% bedömdes den som en grad II och lägre procentsats gav en grad III till artikeln. 

Enligt Carlsson och Eimans (2003) mall bedömdes 17 artiklar vara av grad I och 11 

artiklar bedömdes som grad II. För att läsaren ska få en bättre överblick och förståelse 

över alla artiklars design gjordes en artikel tabell. I denna artikeltabell ska läsaren kunna 

jämföra alla artiklars metoder och även kunna läsa sig till en slutsats för varje artikel. När 

författarna granskade och sammanställde resultaten till artiklarna och delade upp dem i 

olika kategorier för att få en större översikt över vilken kategori respektive artikel hörde 
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hemma. Syftet med studien var att hitta olika metoder för att förebygga atelektaser och 

detta syfte uppnåddes genom att kategorisera artiklarna i olika områden. Dessa kategorier 

(PEEP, tidalvolym, rekryteringsmanöver, bukläge, preoxygenering och sugning i endotrakealtub) 

utgjorde materialet för presentation av resultatet .  

 

Slutsats 

Olika studier har redogjort för att anestesi och intensivvårdssjuksköterskan har möjlighet 

att förebygga atelektaser genom att använda sig av olika ventilationsmetoder. Det ligger i 

dennes ansvar att ha kunskap att kunna diskutera med ansvarig läkare innan problemet 

uppstår. För framtida forskning vore det intressant att undersöka hur mycket kunskap 

anestesi och intensivvårdsjuksköterskor har i detta ämne. 
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Bilaga 1: Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson och Eimans, 2003) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Patienter med atelektaser Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  resultatet Analys 

saknas /Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej 

acceptabel 
Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 
Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47 p)  P P P p 

Grad I: 80% %;  Grad II: 70% ;  

Grad III: 60 %  

    



     

 

Bilaga 2: artikel sök Pubmed 

Databas 

 Pubmed 

Datum Sökord Antal träffar Granskade Urval 

# 1 18/4-2013 Anesthesia, General* 

[MeSH] 

47628  

 

 

 

# 2 18/4-2013 Pulmonary 

atelectasis [MeSH] 

5629  

 

 

 

# 3 18/4-2013 Pulmonary gas 

exchange [MeH] 

17783  

 

 

 

# 4 18/4-2013 Positive- Pressure 

Respiration [MeSH] 

19115  

 

 

 

# 5 18/4-2013 Pulmonary 

atelectasis/prevention 

[MeSH] 

407  

 

 

 

# 6 18/4-2013 Recruitment 

maneuver 

314  

 

 

 

# 7 18/4-2013 Vital capacity 

maneuver 

342  

 

 

 

# 8 18/4-2013 Inspired oxygen 

fraction 

2441  

 

 

 

# 9 18/4-2013 PEEP 21319  

 

 

 

# 10 18/4-2013 Respiratory system* 13147  

 

 

 

# 11 18/4-2013 #1 and #6 13 6 2 

# 12 18/4-2013 #1 and #7 7 3 1 

# 13 

 

 

18/4-2013 #1 and #8 and #9 11 5 2 

# 14 18/4-2013 #2 and #1 and #8 5 2 0 

# 15 18/4-2013 #3 and #1 and #8 13 3 1 



# 16 18/4-2013 #4 and #1 and #10 17 4 1 

# 17 18/4-2013 #5 and #1 34 12 2 

# 18 22/4-2013 Pulmonary 

atelectasis/etiology 

[MeSH] 

2645  

 

 

 

# 19 22/4-2013 Prone position* 

[MeSH] 

2574  

 

 

 

# 20 22/4-2013 Anesthesia, 

general/adverse 

effects* [MeSH] 

5773  

 

 

 

# 21 22/4-2013 Intubation, 

intratracheal* 

[MeSH] 

30385  

 

 

 

# 22 22/4-2013 Oxygen/adverse 

effects* [MeSH] 

6513  

 

 

 

# 23 22/4-2013 #5 and #8 11 3 0 

# 24 22/4-2013 #5 and #6 16 5 0 

# 25 22/4-2013 #18 and #1 and #9 28 5 1 

# 26 22/4-2013 #3 and #1 and #19 5 2 1 

# 27 22/4-2013 #20 and #18 75 5 2 

# 28 22/4-2013 #22 and #21 and #18 6 2 1 

# 29 23/4-2013 #18 and #1 and #21 18 1 1 

# 30 23/4-2013 #5+control and #21 5 1 1 

# 31 23/4-2013 #3 and #1 410 9 1 

# 32 24/4-2013 endotracheal suction  729  

 

 

 

# 33 24/4-2013 #32 and #8 10 3 1 

# 34 24/4-2013 fio2 atelectasis (full 

free text, 2000-12)  

19 9 3 

# 35  6/5-2013 mechanical 6205   



ventilation [MeSH]   

# 36 6/5-2013  #35 and #19 79 15 3 

# 37 6/5-2013 tidal volume [MeSH] 1393  

 

 

 

# 38 6/5-2013 #37 and #1 44 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3: Artikel sök CINAHL 

Databas 

CINAHL 

Datum Sökord Antal 

träffar 

Granskade Urval 

# 1 22/4-

2013 

Anesthesia, General* 4996  

 

 

 

# 2 22/4-

2013 

Respiration, 

Artificial/methods 

1256  

 

 

 

# 3 22/4-

2013 

Nursing* 441592  

 

 

 

# 4 22/4-

2013 

Atelectasis 664  

 

 

 

# 5 22/4-

2013 

Prone position 1165  

 

 

 

# 6 22/4-

2013 

intensive care unit 15577  

 

 

 

# 7 23/4-

2013 

#1 and #4 and #3 and #6 9 3 0 

# 8 23/4-

2013 

#1 and #2 and #4 2 1 0 

# 9 23/4-

2013 

#1 and #4 and #5 and #3 162 7 1 

# 10 24/4-

2013 

endotracheal suction (år 2000-

12) 

154  

 

 

 

# 11 24/4-

2013 

Oxygen (år 2000-12) 18875  

 

 

 

# 12 24/4-

2013 

#10 and #11 38 9 3 



Bilaga 4: Artikel 

översikt  

     

Publikationsår, 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskapl

ig 

kvalitet 

2002                                  

Agarwal, A., et 

al. 

Indien 

 

 

Oxygen in air 

(FiO2 0,4) 

improves gas 

exchange in 

young healthy 

patients during 

general 

anesthesia. 

Att jämföra hur olika 

ventilations sätt efter intubation 

på verkar effekten av gasutbytet 

i lungorna. 

Prospektiv randomiserad.  Etiskt godkänd. 

n=27, bortfall n=0. ASA I-II. Ålder 18-40 år Elektiv 

laparoskopisk kolecystektomi.  

Tre grupper: 

1. 40 % syrgas i luft. 

2. 40 % syrgas i lustgas. 

3. 100 % syrgas.                                           

Alla patienter preoxygenerades 3 min och ventilerades 2 min under 

induktion med 100 % syrgas. Arteriell blodgas  togs före intubation 

och 30 min efter. PaO2/FiO2 kvot räknades ut som indikator för 

lungornas gasutbyte. 

 

Att ventilera lungorna med 

FiO2 40% och luft ger en 

märkbar förbättring av 

PaO2/FiO2  efter att 

preoxinering med       3 min 

och maskventilering i       2 

min med 100% O2. Därremot  

40%  FiO2 och lustgas eller 

100% O2 märkbart försämrar 

PaO2/FiO2  

Grad II 

2009                 

Almarakbi, W. 

A., et al. 

Egypten 

Effects of four 

intraoperative 

ventilatory 

strategies on 

respiratory 

compliance 

and gas 

exchange 

during 

laparoscopic 

gastric 

banding in 

obese patients. 

Att fastsälla vilka av de 4 

strategierna ( PEEP, en gångs 

inspiratorisk tryck manöver 

ensam, en gångs inspiratorisk 

tryck manöver efterföljt av 

PEEP och repeterat inspiratorisk 

tryck manöver med PEEP) är 

förenat med den bästa 

intrapoerativa statisk 

respiratorisk följsamhet och 

PaO2 hos obese patienter som 

genomgår lapraskopisk gastric 

banding. 

Randomiserad kontrollerad studie. Etiskt godkänd.                                     

n=60 bortfall n=o ASA I   ålder 18-60 år, BMI > 30                     

Grupp I: fick PEEP 10 cm H2O till operationens slut.   Fyra 

grupper:                                                                 Grupp II:  

inspirtatoriskt tryck på 40 cm H2O applicerat en gång i 15 s.                                   

Grupp III: inspiratorisk tryck 40 cm H2O i 15 s applicerat en gång 

direkt efterföljt med PEEP 10 cm H2O till operationens slut.                                 

Grupp VI: inspiratoriskt tryck 40 cm H2O i 15 s direkt efterföljt 

med PEEP 10 cm H2O till operationens slut samt att inspiratoriskt 

tryck på 40 cm H2O repeterades var 10 min under 

observationstiden.                                           Arteriell blodgas 5 

min efter intubation, 10 min efter CO2 i buk(före rekrytering) och 

10 min där efter (direkt efter rekrytering) i en total tid av 50 min 

efter CO2 i buken. Postoperativt mättes SpO2 var 10 min i en timme 

och CT genomfördes 24 h efter. 

Repetition av inspiratioriskt 

tryck manöver kombinerat 

med PEEP 10 cm H2O ökar 

den respiratoriska 

följsamheten  och PaO2 samt 

att PaCO2 minskar hos obesa 

patienter som genomgår 

lapraskopi. Samt att 

syresättningens effekt 

försätter under tidig 

återhämtning på postop. 

Grad I 



2002                             

Benoît, Z., et al. 

Schweiz 

The effect of 

increased 

FiO2 before 

tracheal 

extubation on 

postoperative 

atelectasis. 

Att bestämma om användandet 

av  100 % syrgas  före 

extubation  gynnar bildandet av 

atelektas postoperativt. 

Prospektiv randomiserad dubbelblindstudie. Etiskt godkänd.                                                                      

n=30 bortfall n=0 ASA I-II åldrarna 18-64 år      BMI <30 elektiv 

kirurgi i extremiteter.                         10 min före avslutad kirurgi 

uppdelat i tre grupper.                     grupp I: kontroll grupp n=10 

FiO2 100%           grupp II: n=10 vitalkapacitets manöver + FiO2 

100% grupp III: n=10 vitalkapacitet manöver + FiO2 40 % 

Atelektas mättes med CT. Arteriell blodgas en före induktion och 

en postoperativt under andning av rumsluft.  

Användandet av 100% 

syrgas i slutet av generell 

anestesi främjar postoperativ 

atelektasbildning, oavsett 

om vitalkapacitets manöver 

utförs eller inte  i slutet av 

anestesi. Men vitalkapasitets 

manöver följt av  40 % 

syrgas  förhindrar  

postoperativt 

atelektasbildning. 

Grad II 

2007                 

Cai, H., et al  

Kina 

Effect of low 

tidal volume 

ventilation on 

atelectasis in 

patients during 

general 

anesthesia: a 

computed 

tomographic 

scan. 

Att utvärdera om låg VT 

ventilation hos patienter utan 

redan existerande lungsjukdom 

får förhöjt atelektas och 

försämrat gasutbyte genom att 

analysera arteriell blodgas. 

Prospektiv randomiserad singel-blinded studie. Etisk godkänd.                                                         

n=16 bortfall n=0 ASA I-II åldrarna 20-50 år      BMI <25, elektiv 

neurokirurgi.                                 Grupp I:  traditionell ventilation 

(VT 10 ml/kg)     Grupp II: låg ventilation (VT 6 ml/kg)                   

Det primära resultatet av atelektas mäts med CT tre olika gånger. 

Vakna, 3 min efter intubation och slutet av operation. Ateriell 

blodgas togs och analyserades efter varje CT.                    

Låg ventilation kan 

tillhandahålla normal 

ventilation och resulterar 

inte i ökning av atelektas 

jämfört med traditionell 

ventilation. 

Grad II 



2009                                 

Cakmakkaya, 

O.S., et 

al..Turkiet 

Restoration of 

pulmonary 

compliance 

after 

laparoscopic 

surgery using 

a simple 

alveolar 

recruitment 

maneuver. 

Testa hypoteserna            a) att 

lungcompliance inte kommer 

tillbaka helt efter en enkel 

desufflation av 

pneumoperitoneum vid radikal 

laparoskopisk nefrektomi,                       

b) compliance kanske återställs 

efter en lungrekryterings 

manöver. 

Prospektiv kohortstudie. Etiskt godkänd.                           n=20 

bortfall ej angivet. ASA I-II  medelålder 57,7 år  BMI medelvärde 

25,6.   laparoskopisk nefrektomi.  Lungcompliance registrerades sju 

gånger, efter  induktion ryggläge, efter “jackknife” position, 10 

och120 min efter CO2 i buk,direkt efter desufflation lateralt och 

horisontalt och 10 min efter lungrekryterings manöver.                                    

Lungrekryterings manövern single manöver 40 cm H2O i 10 s 

efterföljt av PEEP 5 cm H2O. Mätningarna var att jämföra 

topptryck, dynamisk respiratorisk compliance och luftvägsresistans 

samt att arteriell blodgas analyserades vid varje tillfälle. 

 Lungcompliance är inte helt 

återställt efter  desufflation 

av pneumoperitoneum efter 

laparaskopi . Men kan lätt 

återställas efter en enkel 

lungrekryterings manöver. 

Grad I 

2006                

Choi, G., et al. 

Holland 

Mechanical 

Ventilation 

with Lower 

Tidal Volumes 

and Positive 

End-

expiratory 

Pressure 

Prevents 

Alveolar 

Coagulation in 

Patients 

without Lung 

Injury. 

Att känneteckna effekterna av 

mekanisk ventilation på 

cirkulatorisk shunt skapat av 

alveolerna. Genom att jämföra 

två ventilationsstrategier på 

lungfriska patienter. 

Randomiserad kontroll studie. Etiskt Godkänd.     n= 47 bortfall n= 

6 ASA I-IV medelålder 62 år. Elektiv kirurgi som varar 5h eller 

längre.              Två grupper:                                                             

1. tidalvolym 12ml/kg och inget PEEP                2.tidalvolym 

6ml/kg och PEEP 10 cm H2O          Bronkoskopi och samt prov på 

lungan togs/gjorde två gånger. Första direkt när mekanisk 

ventilation påbörjats, andra 5 h efter. Blodprover togs vid varje 

tillfälle samt att arteriell blodgas togs varje timme. 

Mekanisk ventilation hos 

lungfriska patienter visar att 

en förändring i 

koagulationen i den 

alveolära cirkulationen. Med 

lägre tidalvolym och PEEP 

minskar denna effekt. 

Grad I 



2003                 

Claxton, B.A., et 

al. 

Storbritannien 

Alveolar 

recruitment 

strategy 

improves 

arterial 

oxygenation 

after 

cardiopulmona

ry bypass. 

Att pröva effekten av alveolär 

rekryterings manöver på PaO2 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt godkänd.                                     

n=78 bortfall n=0 ASA I-II ålder > 50år patienter som genomgår en 

CABG                                    grupp 1: 26 st inget PEEP                                   

grupp 2: 26 st 5 cm H2O PEEP                           grupp 3: 

lungrekrytering                                 Blodgas tas på alla patienter. 

Respiratorn har samma inställning till alla initialt med FiO2 40 %. 

Rekryterings  manöver 

förbättrar PO2 efter CABG 

Grad I 

2010                 

Constantin, J-M., 

et al Frankrike 

A recruitment 

maneuver 

increases 

oxygenation 

after 

intubation of 

hypoxemic 

intensive care 

unit patients: a 

randomized 

controlled 

study. 

Bestämma om en rekryterings 

manöver direkt efter intubation 

är mer effektiv jämfört med 

standard metod för att reducera 

hypoxi hos hypoxiska patienter 

som behöver intuberas och 

vårdas  på IVA. 

Randomiserad kontroll studie. Etiskt godkänd.         n=40 bortfall 

n=4  Medelålder 65 år Patienter med kortsiktig hypoxi som ligger 

på IVA och behöver intuberas. Två grupper.                                            

Grupp I: kontroll grupp                                               Grupp II: 

rekryterings manöver 40 cm H2O i 30 s max 2 min efter intubering.                                      

Alla patienter var mekanisk ventilerade med tidalvolym 6-8 ml/kg, 

AF 20-25/min PEEP % cm H2O och FiO2 100 %.                                             

SpO2 mättes kontinuerligt, arteriell blodgas mättes före intubation, 

5,10 och 30 min efter. 

Lungkollaps efterföljt av 

intubation och anestesi hos 

hypoxiska patienter är ofta 

livshotande. Men 

användande av rekryterings 

manöver verkar säkert och 

effektivt och begränsar 

djupet av kortsiktig hypoxi. 

Rekryterings manövern 

minskade inte desaturationen 

under intubation. 

Grad I 



2012                  

Corley, A., et al. 

Australien 

End-

expiratory 

lung volume 

recovers more 

slowly after 

closed 

endotracheal 

suctioning 

than after open 

suctioning: A 

randomized 

crossover 

study. 

Att bestämma förlusten av 

lungvolym vid både slutet 

system vid sugning (CS) och 

öppen sugning (OS) av övre 

luftvägarna i mekanisk 

volymkontrollerad andning. 

Samt återhämtade av end-

expiratorisk lungvolym (EELV). 

Randomiserad krossover studie. Etiskt godkänd.        n=20 bortfall  

n=0 åldrarna 18-55 år , alla patienter var invasivt ventilerade och 

kommit till IVA från operation  1h innan studien. Två grupper          

Grupp I: CS följt av OS                                                   grupp II: 

OS följt av CS                                                     Varje patient var 

mekaniskt ventilerade med tidal volym 6-8 ml/kg, inspiratoriks 

flödes trigger 1,5l/min, topp flöde 50 l/min, PEEP 5 cm H2O och 

FiO2 mätt med SpO2 för att ligga på > 95 %. Efter 30 minuters 

ventilation och preoxinering på 1 min med FiO2 100 % första 

sugningen utförs. Efter följt av en 30 minuters ventilations period 

innan nästa sugning utförs.                                                             

EELV mättes 1 min innan sugning sen 1, 10, 20 och 30 min efter 

sugning. Arteriell blodgas mättes 10 min efter sugning. 

 

 

Vid endotracheal sugning 

använda slutet system 

minskar lungvolyms 

förlusten men resulterar i en 

långsam återhämtning av 

EELV efter sugning om 

jämförelse görs med öppen 

sugning. Övervägande bör 

tas att återställa EELV med 

rekryterings manöver 

oberoende av vilken 

sugnings metod som 

används.  

Grad I 

2004                                 

Coussa, M., et al. 

Schweiz 

Prevention of 

atelectasis 

formation 

during the 

induction of 

general 

anesthesia in 

morbidly 

obese patients. 

Att utvärdera effekten av PEEP 

hos överviktiga patienter under 

induktionen av anestesi trots 

användning av hög syrgas 

koncentration. 

Prospektiv randomiserad singel-blind studie Etiskt godkänd.                                                               

n=23 bortfall n=5 ASA II-III BMI > 35         åldrarna 20-65 som 

genomgår bukkirurgi.             CT för att fastställa atelektas 

områden.           Blodgas innan och efter induktion.                           

Grupp 1: PEEP, CPAP 10 cm H2O vid preoxinering i 5 min.                                                               

Grupp 2: ingen CPAP eller PEEP 

CPAP 10 cm H2O vid 

preoxinering, plus PEEP 10 

cm H2O i 5 min förebygger 

atelektasbildning hos 

överviktiga och förbättrar 

syresättningen. 

Grad II 

2004                 

Demir, F. & 

Dramali, A 

Turkiet 

Requirement 

for 100% 

oxygen before 

and after 

closed suction. 

 Bestämma om 100 % syrgas I 1 

min före och efter stängd 

sugning behövs för att 

förebygga hypoxi.                               

Experimentell studie. Etiskt godkänd.                      n= 30 bortfall 

n=0   Åldrarna 24-82 år                                  Varje patient genom 

gick båda metoderna:      Metod I: Ingen preoxinering                                

Metod II:  100 % syrgas 1 min före och efter sugning.                                                                    

Analys arteriell blodgas togs före och efter varje sugning och SaO2 

dokumenterades 0s, 30s och 60s efter sugning.              

Patienter som inte fick 100 

% syrgas innan stängd 

sugning, kunde ingen 

märkbar nedgång i PaO2 

eller SaO2 upptäckas.  

Grad I 



2009                         

de Souza, A.P., et 

al. Brasilien 

Analysis of 

the effects of 

the alveolar 

recruitment 

maneuver on 

blood 

oxygenation 

during 

bariatric 

surgery. 

Att jämföra två tekniker av 

alveolär rekryterings manöver 

(ARM) genom att använda 

PaO2/FiO2 och summan av 

PaO2+PaCO2 hos obesa 

patienter. 

 Prospektiv randomiserad studie. Etiskt godkänd                                       

n= 47  bortfall n=0 medelålder 42 år    BMI >40 elektiv gastrik 

banding . Tre grupper:                                                                      1. 

kontroll grupp, PEEP 5 cm H2O                                   2. Progressiv 

ARM PEEP 10, 15, 20 cm H2O                                   3.Traditionell 

ARM i enlighet med the American-European Consensus, PEEP 30 

cm H2O och platå tryck 35 cm H2O.                                                                           

Analys: SpO2 för induktion och 5 min efter.  PaCO2, PaO2/PaCO2 

ratio, PaO2+PaCO2 analyserades före ARM och direkt efter. 

Den bästa responsen av 

PaO2/FiO2 I ARM var med 

PEEP 30 cm H2O. 

Grad II 

2003                        

Edmark, L., et al. 

Sverige 

Optimal 

oxygen 

concentration 

during 

induction of 

general 

anesthesia. 

Att hitta en kompromiss mellan 

acceptabel apné (Spo2 90 %) 

och minimera atelektasbildning. 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt godkänd.       n= 36 bortfall 

n=1 ASA I-II medelålder 46,3 år  BMI <31elektiv hysterektomi 

kirurgi. Tre grupper:   1: preoxineras i 5 min med 100 % syrgas                                                          

2. preoxineras i 5 min med 80 % syrgas                                                                  

3. preoxineras i 5 min med 60 % syrgas                  Sen intubering 

och ingen ventilation förrän uppmätt tid till apné SpO2 90 % då 

ventilerades patienten med 40 % syrgas i luft. Direkt efter apné 

perioden togs en CT. 

Preoxinering med 80 % 

syrgas verkar fördelaktig 

mot atelektasbildning 

jämfört med 100 % syrgas, 

men med en minskning av 

toleransen för apné. 

Grad I 

2010                        

Futier, E., et al. 

Frankrike 

Intraoperative 

recruitment 

maneuver 

reverses 

detrimental 

pneumoperito

neum-induced 

respiratory 

effects in 

healthy weight 

and obese 

patients 

undergoing 

laparoscopy. 

Att undersöka vilken effekt end-

expiratorisk volym (EELV) får 

av rekryterings manöver efter 

tillägg av PEEP. 

Prospektiv studie. Etisk godkänd.                        n=60 bortfall n=0  

medelålder =47 år                                Patienter som genomgår 

laparoskopi .                grupp 1: 30 med BMI > 35                                

grupp 2: 30 med BMI < 25                           Preoxyneras 100 % 

syrgas i 5 min. Initialt zero PEEP (ZEEP) sedan ökat PEEP till 10 

cm H2O i 10 min. Rekrytering med 40 cm H2O i 40 s. I varje grupp 

fick en del patienter enbart 10 PEEP, resterande fick 10 cm H2O 

PEEP direkt efter RM.    Mätning av EELV och blodgas värde 

innan preoxinering.  10 min efter preoxinering utan PEEP, 10 min 

efter PEEP 10 cm H2O, 5 min efter RM/eller inte RM, 10 min efter 

RM/eller inte RM. 

RM kombinerat med PEEP 

10 cm H2O förbättrar 

EELV, 

andningsmekanismen och 

gas utbytet hos normal och 

överviktiga. 

Grad I 



2011                 

Heinze, H., et al. 

Tyskland 

Functional 

residual 

capacity-

guided 

alveolar 

recruitment 

strategy after 

endotracheal 

suctioning in 

cardiac 

surgery 

patients. 

Undersöka resultatet av FRC 

mätning efter enotrakeal 

sugning(OS) kan ge en riktlinje 

för att utföra alveolär 

rekryterings manöver (RM) och 

således förbättra 

lungfunktionen. 

Prospektiv randomiserad kontrollerad interventional studie. Etiskt 

godkänd.                                         n=59 bortfall n=4 medelålder 65 

år mekaniskt ventilerade patienter 2 h efter elektiv hjärtkirurgi.   

Alla patienter fick RM innan studiens start med 40 cm H2O i 10 

andetag och direkt efter PEEP 10 cm H2O och ventilerade med 40 

% syrgas. Fyra grupper  1.Ingen förändring i FRC efter (OS) >94%  

(RM)                                                    2.Ingen förändring i FRC 

efter (OS) >94% ingen(RM)                                                 

3.förändring i FRC efter (OS) < 94 % (RM)                   4.förändring 

i FRC efter (OS) < 94 % ingen (RM)       analys arteriell blodgas 

efter (OS), efter (RM) eller ingen (RM), 45 min efter (OS) och 60 

min efter (OS) 

 Förändringar i FRC styr 

rekryterings manöver och 

återställer en nedsatt FRC 

och visar på en korttids 

förbättring av 

syresättningen. 

Grad II 

2004                              

Herriger, A., et 

al. 

Schweiz 

The effect of 

positive 

airway 

pressure 

during pre-

oxygenation 

and induction 

of anaesthesia 

upon duration 

of non-

hypoxic 

apnoea. 

Bedöma fördelar att använda 

PEEP under induktion av 

anestesi på duration av apné 

perioden till saturationen går ner 

till 90 %. 

Randomiserad studie. Etiskt godkänd                   n=40 bortfall n=0 

ASA I-II                                   grupp I: n=20 preoxinering 100 % 

med CPAP under 5 min sedan ventilation med PEEP 6 cm H2O I 

5min till.                                                                      Grupp II:  

Ingen CPAP ingen PEEP              Induktion och ingen ventilartion 

tills saturation = 90 % därefter preoxinering med 100 % + RM till 

adekvat SO2 

PEEP under induktion 

förlänger apné perioden med 

2 min. 

Grad I 



2006                 

Lasocki, S., et al. 

Frankrike 

Open and 

Closed-circuit 

Endotracheal 

Suctioning in 

Acute Lung 

Injury. 

Efficiency and 

Effects on Gas 

Exchange. 

1.Att jämföra effekten av 

gasutbytet och sekretions 

borttagandet på sluten-krets 

endotrakial sugning (CES) och 

öppen endotrakial sugning  

(OES) hos ALI patienter 2. Att 

jämföra effekten av gasutbytet 

och sekretions borttagande, när 

två olika negativa tryck tillförs 

under CES hos ALI patienter  

Två delad randomiserad studie. Etiskt godkänd.       n=18 bortfall  

ej angivet  medelålder 56 år               patienter på IVA. Två 

grupper:                                       1. Genom gick CES och OES med 

3h intervall i en slumpmässig ordning, användande av negativt 

tryck -200 mmHg.                                                                   2. 

Genom gick CES två gånger där två nivåer av negativt tryck (-200 

och – 400 mmHg) användes i en slumpmässig ordning.                                             

Efter varje CES gjordes en rekryterings manöver. Alla patienter 

fick FiO2 100 %. Arteriell blodgas mättes 60s, 180s och 10 min 

efter sugning där PaO2 och PaCO2 analyserades. 

Använda negativt tryck – 

200 mmHg vid CES 

förhindrar en försämring av 

gasutbytet men verkar 

mindre effektiv vid 

borttagande av sekretion 

jämfört med OES. Att öka 

det negativa trycket till -400 

mmHg förbättrar effekten av 

sugning utan att försämra 

effekt på gasutbytet. 

Grad II 

2010                        

Lumb, A.B., et al. 

Storbritannien 

Lung 

recruitment 

and positive 

airway 

pressure 

before 

extubation 

does not 

improve 

oxygenation in 

the post-

anaesthesia 

care unit: a 

randomizes 

clinical trial. 

Genom att testa antagandet att 

om en rekryterings manöver 

utförs nära extubering följt av 

PEEP och CPAP till extubering. 

Denna manöver ska ha 

förbättrat DO2 1h efter 

extubering jämfört med 

patienter där denna manöver  

inte genomförts. 

Prospektiv randomiserad studie. Etiskt godkänd.  

n= 52, bortfall n=11. ASA I-III. 

Elektiva operationer som varar längre än 45 min.  Medelålder 65,0 

år. BMI= medel 27,8. två grupper: 

1. Kontrollgruppen ingen rekrytering och ventilationen fortsatte 

med grund inställningarna inklusive intraoperativt PEEP (< 5 cm 

H2O)              2.  Interventionsgruppen, lungrekrytering bestående 

av ett tryck på 40 cm H2O i 15 sek. Direkt efter rekryteringen 

återgick ventilationen som vanligt men med ett ökat  PEEP på 10 

cm H2O. Ventilationen fortsatte som vanligt till spontanandning 

och vid den här tiden användes CPAP 10 cm H2O  justerat med 

APL ventilen                     Studien påbörjade 15 min innan 

beräknad extubering .På postop fick båda grupperna samma 

postopvård. En oxygenmask med 0,4 FiO2 i 45 min post.extubation 

och en arteriell blodgas togs 13 min innan förväntad extubering och 

1h post-extubation för mätning av PO2 och PCO2.  

 

Postoperativ syresätting 

förbättras inte av 

kombinationen 

lungrekryterings manöver 

och att behålla PEEP framtill 

extubering. 

Grad I 



2008                  

Maisch, S., et al. 

Tyskland 

Compliance 

and Dead 

Space Fraction 

Indicate an 

Optimal Level 

of Positive 

End-

Expiratory 

Pressure After 

Recruitment in 

Anesthetized 

Patients. 

1.Utvärdera effekterna av PEEP 

på FRC, compliance, PaO2, 

deadspace före och efter 

rekrytering under generell 

anestesi.         2.Bestämma 

vilken av dessa variabler tyder 

på optimalt PEEP.             

3.Fastsälla optimalt PEEP för 

den grupp av patienter 

Experimentell studie. Etiskt godkänd.                              n=20 

bortfall n=2 ASA I-II ålder 25-57 år.  Patienter som genom går 

käkkirurgi under generell anestesi. Initialt = TK mode FiO2 30 % 

PEEP 5 cm H2O IP 15. AF 10-14/min IE:1:1/1:2 beroende på 

PaCO2 36-42 mmHg. Tilltrering av PEEP påbörjades 30 min efter 

intubation och varje steg hölls i 20 min innan ny höjning av PEEP.  

Det gjordes en rekrytering och då var det paus i tilltreringen, 

PEEP/IP max 20/45 cm H2O så fort en variabel från gick med mer 

än 15%.  FRC har beräknats medhjälp av CUFU(lungfunktion) 

under 10 min. Följsamheten med hjälp av respiratorn. Blodgas 

analys före tilltrering och efter varje tilltrering av PEEP, för att 

fastlägga PaCO2, SaO2,  

Märkbar förbättring av FRC, 

Compliance, PaO2 och 

minskning av deadspace kan 

uppstå av rekrytering i 

samband med tillräckligt 

PEEP hos patienter med 

friska lungor. Endast PEEP 

visar inte lika framgångsrika 

resultat.. 

Grad II 

2010                   

Nyrén, S., et al. 

Sverige 

Lung 

Ventilation 

and Perfusion 

in Prone and 

Supine 

Postures with 

Reference to 

Anesthetized 

and 

Mechanically 

Ventilated 

Healthy 

Volunteers. 

Hypotesen att perfusions (Q) 

fördelningen av ventilationen 

till ryggområdet i bukläge är 

mindre angripen av 

tyngdkraften än i ryggläge, 

resulterar i bättre ventilation 

(V)/Perfusions (Q) fördeling. 

Exprimeniell studie. Etiskt godkänd.                      n= 7 bortfall n= 0 

Åldrarna 26-39 år.               Studien gjordes vid två tillfällen med 2 

dagars mellanrum med en enkel foto strålnings CT (SPECT) 

tekning. Den ena med isotop administration för bukläge och den 

andra med isotop administration i ryggläge. Före isotop 

administration så gjordes en lungrekrytering med 30 cm H2O i 30 s.                                                       

När studier skulle göras på V och Q i bukläge så gjordes en 

lungrekrytering för att minska atelektaser och 10 min i bukläge 

administrerades isotopa läkemedel och personen vändes till 

ryggläge och 10 min senare gjordes en ny lungrekrytering. I 

ryggläge gjordes lungrekryteringen 15 min efter intubation och 

administreringen av isotop utfördes. 

Ventilation påverkas inte av 

position och perfusion är 

tyngdkrafts beroende i 

ryggläge och är likartat 

fördelat i olika lungområden 

i bukläge. V/Q var likartat i 

båda positionerna. 

Grad I 



2010                    

Petersson, J., et 

al. 

Sverige 

Positive End-

expiratory 

Pressure 

Redistributes 

Regional 

Blood Flow 

and 

Ventilation 

Differently in 

Supine and 

Prone 

Humans. 

Testa hypotesen om effekten av 

PEEP på blodflödet i lungregion 

och ventilationen avviker 

mellan ryggläge och bukläge. 

Experimentell studie. Etiskt godkänd.                    n= 12 bortfall n= 

0 åldrarna 20-52 år.                     n= 6 i ryggläge och n= 6 i bukläge.  

Efter att patienten sövd och intuberad och lagt stabilt i den position 

studien skedde utfördes en lungrekrytering. Följt av CT och SPECT 

där lungblod flödet och ventilationen markerades. Gas utbytet 

mättes med arteriell blodgas och end-tidal CO2.  Varje objekt 

studerades två gånger. En gång med PEEP 10 cm H2O och en gång 

utan PEEP. Det var ett intervall på 48 h mellan varje studie tillfälle. 

Tillförsel av PEEP medför 

en omfördelning av både 

blodflödet i lungorna och 

ventilationen och effekten 

skiljer mellan ryggläge och 

bukläge. Tillförsel av PEEP 

i bukläge är mindre 

gynnsamt än i ryggläge och 

optimalt användande av 

bukläge kräver en 

omvärdering av optimalt 

PEEP. 

Grad I 

2009                        

Reinus, H., et al. 

Sverige 

Prevention of 

atelectasis in 

morbidly 

obese patients 

during general 

anesthesia and 

paralysis: A 

Computerized 

tomography 

study. 

Analysera effekten av generell 

anestesi och tre olika 

ventilations strategier för att 

reducera mängden atelektas och 

förbättra respirationen. 

Prospektiv singel-blind randomiserad studie. Etiskt godkänd.                                                                             

n=30 bortfall n=2 ASA II-III åldrarna 25-45 år       BMI > 40. 

elektiv gastric baypass kirurgi.                 Tre grupper:                                                                          

1. PEEP 10 cm H2O                                                            2. 

Rekryterings manöver följt av ZEEP (0 cm H2O)     3. Rekryterings 

manöver följt av PEEP 10 cm H2O      Rekryterings manövern 

utfördes med 55 cm H2O i 10 s. Mätningar gjordes före induktion, 5 

min efter induktion och intubation, 5, 20 och 40 min efter 

interventionen. CT utfördes innan induktion, 5 min efter induktion 

och intubation, 5 och 20 min efter interventionen. 

Rekryterings manöver följt 

av PEEP var tillräckligt för 

att reducera mängden 

atelektas och förbättra 

syresättningen för en 

förlängd tid. Enbart 

Rekryterings manöver eller 

PEEP räcker inte för att 

förbättra respirationen. 

Grad I 

2011                 

Rival, G., et al. 

Frankrike 

Prone position 

and 

recruitment 

manoeuvre: 

the combined 

effect 

improves 

oxygenation. 

Testa hypotesen att rekryterings 

manöver (RM) kan ha en 

avvikande effekt på 

syresättningen, enligt hurdana 

det var utfört på patienten 

liggande i ryggläge eller tidig 

eller sent bukläge.  

Prospektiv studie. Etiskt godkänd.                          n= 16 bortfall n= 

3 medelålder 63 år.             Patienter med ARDS och ALI                                                

En lungskyddande ventilation användes för att hålla ett topp tryck 

på 30 cm H2O och ett PEEP så att SpO2 hölls > 92 % och FiO2 60-

80 %.       RM utfördes med en ökning var 30 s, 35, 40 och 45 cm 

H2O som hölls i 30 s.  Buk läge hölls i 6 h och under vändningen 

höjdes FiO2 till 100 % och ställdes in till ursprungs efter att 

patienten var vänd. RM utfördes en gång i ryggläge och en gång en 

timme efter att patienten var lagt i buk läge och den sista i slutet av 

tiden patienten låg i bukläge.. Patienten låg varje läge i 6 h. 

Ventilations inställningar, gasutbytet och hemodynamiska 

parametrar var registrerat varje timme och före och efter RM. 

Lungrekrytering i bukläge 

resulterar i en tydlig 

förbättring i syresättningen. 

Kombinationen av RM och 

bukläge leder till den högsta 

ökningen i PaO2/FiO2 kvoten 

utan större kliniska 

bieffekter. 

Grad II 



2003                        

Rusca, M., et al. 

Schweiz 

Prevention of 

atelectasis 

formation 

during 

induction of 

general 

anesthesia. 

Hypotes att en applikation av 

PEEP genom hela induktions 

tiden kanske kan förhindra 

atelektasbildningen trots 

användandet av hög syrgas 

koncentration. 

Prospektiv randomiserad singel-blind studie.     Etiskt godkänd.                                                                  

n= 16 bortfall ej angivet ASA I-II åldrarna 16-50 år          BMI < 27 

planerad för elektiv kirurgi. Alla patienter preoxinerades med 100 

% syrgas i 5 min.                   Grupp I: CPAP 6 cm H2O under 

spontanandning och  efter intubation PEEP 6 cm H2O.                                  

Grupp II: kontroll grupp ingen CPAP inget PEEP. Atelektas mättes 

med CT före induktion och 1 min efter intubation. Arteriell blodgas 

före induktion och 3 min efter intubation. 

Bildningen av atelektas 

förebyggs genom att PEEP 

tillfördes vid induktion av 

anestesi trots användandet 

av hög syrgas koncentration 

och resulterar i förbättrad 

syresättning. 

Grad II 

2007                  

Soro, M., et al. 

Spanien 

Effects of 

prone position 

on alveolar 

dead space 

and gas 

exchange 

during general 

anaesthesia in 

surgery of 

long duration. 

Att undersöka hur alveolär 

deadspace och syresättning 

påverkas av bukläget under 

anestesi 

Prospektiv studie. Etisk godkänd.                                   n= 14, 

bortfall n=0 ASA I-II åldrarna 18-70 år BMI >30. Genomgår spinal 

kirurgi > 3h.              Patienten lades i bukläge efter induktion av 

anestesi. Mätningarna av VT och CO2 gjordes med hjälp av 

kapnografen och pulmonell mekanisk monitor. Blodgas analys för 

att fastställa PaCO2 och PO2.                                                               

1. Ryggläge                                                              2. 20 min efter 

intubering i ryggläge.                       3. I bukläge efter 30, 120, 180 

min efter lägesändring. 

 

 

Hemodynamisk stabilitet 

och inga signifikant 

förändringar i alveolär 

deadspace ventilation hos 

patienter som genomgår ett 

kirurgiskt ingrepp i bukläge. 

Grad I 



 

 

 

2012                 

Staehr, A. K., et 

al. 

Danmark 

Influence of 

perioperative 

oxygen 

fraction on 

pulmonary 

function after 

abdominal 

surgery: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Bestämma om högt FiO2 är 

associerat med försämrar 

syresättningen och minskar 

FRC. 

Randomiserad kontrollerad studie. Etiskt godkänd.  n= 35 bortfall 

n= 0 åldrarna 43-77 år BMI < 35 elektiv laparaskopi oravial canser.  

Två grupper:        Grupp I: FiO2 30 %                                                         

Grupp II: FiO2 80 %                                                         Alla 

patienter preoxinerades med 100 % syrgas i 5 min och 5 min efter 

intubation. Lungrekryterings manöver var inte tillåtet under 

perioden preoxinering till 2 h efter extubation. Ateriell blodgas togs 

5 min efter intubation och var 30 min under kirurgin samt 90 min 

efter extubation. FRC mättes dagen före op och 2 h efter 

extubation. 

Att ventilera med 80 % 

syrgas i flera timmar var inte 

märkbart associerat med 

förändringar i syresättning 

och FRC postoperativt 

jämfört med att ventilera 

med 30 % syrgas. 

Grad I 

2011                 

Sundar, S., et al. 

USA 

Influence of 

Low Tidal 

Volume 

Ventilation on 

Time to 

Extubation in 

Cardiac 

Surgical 

Patients. 

Hypotes att använda en låg 

tidalvolyms strategi skulle 

minska ventilator associerade 

lungskador samt att denna 

förbättring ska minska tiden till 

extubation hos patienter på IVA. 

Randomiserad kontroll studie. Etiskt godkänd.      n= 150 bortfall 

n= 1 medelålder 66 år medel BMI 29,3. elektiv hjärtkirurgi. Två 

grupper :        1.låg tidalvolym 6ml/kg                                          2. 

kontrollgrupp tidalvolym 10 ml/kg                  PEEP och FiO2 

nivåer valdes efter samma skala i båda grupperna. På IVA så fick 

alla patienter PEEP 5 cm H2O innan extubering och att de skulle 

spontanandas i 30 min innan extubering utfördes. 

Att minska tidalvolymen hos 

patienter som genomgår 

hjärtkirurgi kortar inte ner 

tiden för extubering. Men en 

sänkt tidalvolym kan vara 

till fördel för denna patient 

grupp. 

Grad II 

2004                 

Tusman, G., et al. 

Argentina  

Alveolar 

recruitment 

improves 

ventilatory 

efficiency of 

the lungs 

during 

anesthesia. 

Att analysera effekten av PEEP 

med eller utan lungrekryterings 

manöver och dead space. 

Prospektiv studie. Etiskt godkänd.                                n= 16 bortfall 

n=0 ASA II-III åldrar 65-80 åt BMI mellan 24-30. Låg bukkirurgi. 

Hos varje patient studerades följande:                                                     

1. ZEEP ventilation utan PEEP                                       2. PEEP 

ventilation PEEP 5 cm H2O                              3. ARS  5 cm H2O 

PEEP efter en alveolär rekryterings manöver (ARS).                                     

Var 30 min efter varje manöver analyserades CO2 kurvan och 

arteriell blodgas togs för att analysera dead space.         

ARS förbättrade effekten av 

ventilationen hos patienter 

som genom går generell 

anestesi. 

Grad I 



 

 


