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ABSTRAKT 

 

Syfte och mål: Att jämföra olika tekniker vid trakeal intubering av obesa patienter. 

Bakgrund: Fetma blir vanligare och behovet av kunskap inom vården ökar för att på ett 

säkert sätt ta hand om dessa patientgrupper. Anestesisjuksköterskan ska kunna hantera, 

prioritera och ta snabba beslut vid akuta tillstånd och förebygga komplikationer som kan 

uppstå. Kunskap och beredskap inför akuta situationer är av stor vikt för att hantera den svåra 

luftvägen och kunna ge en god och säker omvårdnad genom anestesin.                                                                                                                            

Design: En litteraturstudie med kvantitativ ansats genomfördes.                                     

Metod: Databasen EBSCO genomsöktes gällande studier som var publicerade mellan 2003-

2013 där följande tekniker gällande trakeal intubering hos obesa patienter valdes; intubering 

med larynxmask (ILMA), videolaryngoskop/glidescope vid vakenintubation och generell 

anestesi, Rapid Sequence Induction (RSI), the Shikani optical stylet, LMA Ctrach, flexibelt 

fiberoptiskt bronkoskop och Airtraq med sedvanlig och omvänd manöver. Dessa tekniker 

bedömdes efter intuberingstid, lyckad intubering vid första försöket, ömhet/skada i halsen och 

Body Mass Index (BMI). Åtta studier inkluderades av vilka en kvalitetsgranskning 

genomfördes.                                                                                                                               

Resultat: RSI med vanligt laryngoskop hade högst frekvens gällande lyckad intubering på 

första försöket. Kortast intuberingstid ses vid användning av Airtraq laryngoskop med 

omvänd manöver. Längst tid tar vakenintubation med laryngoskop. När det gäller skada eller 

postoperativ ömhet i hals och svalg har det fiberoptiska bronkoskopet flest fall trots relativt 

kort intubationstid. Användning med Airtraq och omvänd manöver hade en låg frekvens 

gällande komplikationer i svalget samtidigt som intubationstiden var kort.                                                                                                                                  

Slutsats: Flera faktorer spelar in och det viktigaste är att en preoperativ bedömning gjorts och 

att den som intuberar har vana och erfarenhet av tekniken för en snabb och säker etablering av 

luftvägen.                                                                  

Relevans för klinisk verksamhet: Anestesisjuksköterskan kommer alltmer möta patienter 

med obesitas och kunskap om olika tekniker för att säkerställa luftvägarna hos överviktiga är 

av stor betydelse för en säker omvårdnad.                                                                                                                  

Nyckelord: Intubering, fetma, teknik, luftvägar, komplikationer                      

 

Strukturen på examensarbetet är justerat efter instruktioner från ”The Journal of Clinical Nursing”, en tänkbar 

tidskrift för publikation. 

 



ABSTRACT 

Aims and objectives: To compare different techniques in tracheal intubation of obese 

patients.                                                                                                                    

Background: Obesity is becoming more common. An increasing need for knowledge in 

health care is needed to safely take care of these patients. The anesthetic nurse should be able 

to prioritize and make fast decisions in emergency situations. Having knowledge and be ready 

for emergency situations is of significance to provide a good nursing care. 

Design: A literature review with a quantitative approach. 

Methods: Medical databases were searched regarding articles published between the years 

2003-2013. The following techniques of tracheal intubation were selected;  intubation with 

laryngeal mask (ILMA), Video-laryngoscope/Glidescope in “awake intubation”, Rapid 

Sequence Induction (RSI), Shikani optical stylet, LMA Ctrach, flexible fiberoptic 

bronchoscope and Airtraq with both standard and the reverse maneuver. The techniques were 

assessed from; intubation time, number of intubation attempts, throat soreness and Body Mass 

Index (BMI). Eight studies were included which described the different techniques. An 

analyze protocol were developed in order to examine the results from the articles.                                                                                                                              

Results: The RSI-technique with a regular laryngoscope had the highest frequency in 

successful intubation at the first attempt. Shortest time of intubation was seen when using the 

Airtraq laryngoscope with the reverse maneuver. The longest intubation-time was seen in the 

“awake-intubation technique”. Fiberoptic bronchoscope has the highest incidence regarding 

throat soreness. Airtraq with the reverse maneuver had a low incidence of throat soreness and 

the intubation time was relatively short.                                                                    

Conclusion: The main thing is the implementation of an adequate assessment of the airways 

preoperatively and the person who performing it must have skills and experience in the 

technique to secure the airways of the obese patient.  

Relevance to clinical practice: The anesthetic nurse will increasingly meet patients with 

obesity. Knowledge of various techniques to secure the airways is essential for a safe nursing 

care.  

Keywords: Intubation, obesity, techniques, airways, complications 

 

This review is written with guidelines from the “Journal of Clinical Nursing”, a potential journal for publishing. 



 INLEDNING 

Sjuklig övervikt och fetma beskrivs av World Health Organisation (WHO), som ett av de 

största globala hälsoproblemen i modern tid (WHO, 2000).  Fetma blir allt vanligare och 

behovet av kunskap inom vården ökar för att på ett säkert sätt ta hand om dessa 

patientgrupper. Författaren har under sin praktiktid noterat att noggrann förberedelse gällande 

förväntad svår luftväg är ”A och O” och inte alltför sällan gäller det den obesa patienten där 

man oftast använder sig av Rapid Sequence Induction (RSI) inför anestesin. Ibland har man 

också behov av ett videolaryngoskop av något slag. Detta är det inte alltid förberett för då 

instrumentet måste hämtas någon annanstans. Att istället planera för detta och ha instrumentet 

på plats preventivt anser uppsatsförfattaren vara betydelsefullt och även att ha kunskap i olika 

tekniker gällande trakeal intubering av obesa patienter.  

Prevalensen av sjuklig övervikt har en tendens till att öka världen över och drabbar cirka en 

fjärdedel av den vuxna befolkningen i England och en tredjedel i USA. Andelen överviktiga i 

Sverige har ökat de senaste decennierna. Eckel (2003) menar att sjuklig övervikt har blivit en 

epidemi som kommer att ha drabbat närmare 50 procent av befolkningen, i utvecklings-

länderna, kring år 2025. Syrgasbrist till följd av ofri luftväg är den viktigaste, enskilda, 

anestesirelaterade orsaken till perioperativ död eller allvarlig skada. Den uppstår vanligen hos 

en patient som varken går att intubera eller maskventilera (SFAI, 2008). Det är av stor vikt, 

som anestesisjuksköterska, att kunna hantera och arbeta preventivt för att upprätthålla fria 

luftvägar. Enligt riktlinjer från Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening (2012), ska anestesisjuksköterskan kunna hantera, prioritera och ta 

snabba beslut vid akuta tillstånd och förebygga komplikationer som lätt kan uppstå hos obesa 

personer. Dessa patientgrupper desaturerar snabbare än smala patienter och personal med 

kunskap och beredskap inför akuta situationer är av stor vikt för att hantera den svåra 

luftvägen och kunna ge en god och säker omvårdnad genom anestesin. 

 BAKGRUND 

Hos en nedsövd patient är en fri luftväg av vital vikt och uppnås oftast genom att anlägga en 

larynxmask eller en endotrakealtub. Orsaken till intubering är att säkra en fri luftväg, att ha en 

möjlighet att kunna ge positivt ventilationstryck och att minska risken för aspiration. En 

luftvägskomplikation är oftast en konsekvens av själva anestesin (Jaensson, Grupta & 

Nilsson, 2012).  
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 Obesitas  

Man definierar sjuklig fetma vid ett body mass index (BMI) på över 35 kg/m² (La Colla et al. 

2007). Sjukligt överviktiga patienter är en utmaning för hela teamet i operationssalen. Säker 

anestesi innefattar kunskap och vana gällande hantering och manipulering av luftvägarna då 

faran med att inducera generell anestesi, hos dessa patientgrupper, kan vara livshotande 

(Wieczorek, Schricker, Vinet & Backman, 2007). En hel del fysiologiska och anatomiska 

förändringar sker i samband med övervikt, det gäller framförallt i respirationssystemet. 

Sjuklig övervikt är associerat med nedsatt lung- och bröstkorgs- compliance (Dargin & 

Medzon, 2010, Grant & Newcombe, 2004). Obesa personer har ett ökat intraabdominellt 

tryck, vilket ökar i samband med reflux-sjukdom, hiatusbråck, större magsäcksvolym och ett 

lägre pH av maginnehåll. På grund av det låga pH-värdet och den stora magsäcksvolymen kan 

man förutspå en högre risk för aspiration och aspirationspneumoni under luftvägshanteringen. 

Vid RSI används antacida preparat som t.ex. natriumcitrat för att neutralisera magsyran och 

minska risken för dessa komplikationer. RSI ökar chanserna till en lyckad intubering vid 

första försöket. 

The American Society of Anesthesiologists’ Practice Guidelines for management of the 

Difficult Airway definierar svår luftväg som: ” ... svårighet med maskventilation av övre 

luftvägar, svårighet med trakeal intubation, eller både och ...” (Dargin & Medzon, 2010). 

Dargin och Medzon (2010) beskriver att vid utvärderingen av den obesa patientens luftväg är 

det av stor vikt att beakta alla aspekter gällande luftvägshantering, som maskventilation, 

laryngoskopi med trakeal intubation och trakeotomi. Personer med obesitas tenderar till att ha 

ett mindre svalg orsakad av deposition av fett i svalget. Svalgstrukturer och annan fettvävnad 

ökar i storlek i och med detta. Den snäva storleken av strikturer i svalget resulterar i minskad 

öppning och risken för kollaps ökar mellan uvula och epiglottis, vilket gör det ännu svårare 

med trakeal intubation och ökar kraftigt behovet av oral och nasal luftväg.  
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Bedömning av luftvägar 

Många försök har gjorts för att framställa pålitliga bedömningar för att kunna förutspå svår 

intubation eller svår laryngoskopi. Mallampatis test eller ett ökat nackomfång är förknippat 

med svår intubation, speciellt hos överviktiga personer (Kim et al. 2011). 

En väl genomtänkt preoperativ bedömning av luftvägen inför operation av obesitas patienter 

är av stor betydelse för den som ger anestesi såväl för patienten som skall genomgå en 

operation. I Sverige finns allmänna riktlinjer gällande hantering av svår luftväg och inför 

anestesi av obesitas patienter finns vägledande riktlinjer och handlingsplaner lokalt.  

Tjänstgörande anestesiolog avgör om patienten är lämplig för anestesi (Forskning och 

Utveckling [FoU], 2009). I en studie av Gonzalez et al. (2008) fann man att svårighetsgraden 

av intubationen ökade hos patienter med ett större halsomfång och slutsatsen blev att 

problematisk intubering var associerat med thyromentalt avstånd, ökad halsomkrets, BMI och 

en Mallampati-klassifikation på ≥ 3. En bedömning av halsomfånget bör göras preoperativt 

för att kunna förutspå svår intubation. Patienter med svår fetma anses vara en riskgrupp inför 

sövning ur anestesiologisk synvinkel. Studier har visat att BMI > 35 i samband med 

luftvägstester som Mallampatis klassifikation var signifikant associerad med 

luftvägssvårigheter. Denna klassificering är en enkel preoperativ luftvägsbedömning som kan 

förutsäga om patienten kommer att bli lätt eller svår att intubera. Vid preoperativ 

luftvägsbedömning bör faktorer som nackens omfång och thyromentalt avstånd beaktas för att 

säkerställa fria luftvägar inför obesitas kirurgi. Vid misstanke om luftvägsproblem i samband 

med den preoperativa bedömningen bör luftvägen säkras medan patienten fortfarande är 

vaken (FoU, 2009).  

 

Svår intubation föreligger när korrekt tubläge inte kunnat erhållas trots tre optimala försök 

eller inom tio minuter efter att intubationsförsöken startade. Svår laryngoskopi, överlag, 

innebär att ingen del av larynx-ingången kan visualiseras vid optimal laryngoskopi 

motsvarande Cormack och Lehane grad 3-4. Grad 4 motsvarar den mest förväntade svåra 

luftvägen där inga strukturer alls i struphuvudet kan skönjas och vid grad 1 syns större delen 

av stämbanden. Fortsatt rekommenderar SFAI (2008) att följande tester bör göras för 

utvärdering av svår intubation:  

 Mallampatis test: Patienten får gapa och sträcka ut tungan, med huvudet i neutral position, 

därefter bedöms svårighetsgraden genom vilka strukturer i svalget som är synliga med en 

gradering 1 till 4 (där 4 indikerar på svår luftväg och 1 på enklare, där hela uvula är synlig). 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Gonzalez%20H%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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 Thyromentalt avstånd: Om avståndet mellan övre gränsen av sköldbrosket och den 

utskjutande delen av hakan är mindre än 6 cm så bedöms intubationen bli svår. 

 Sternomentalt avstånd: Om avståndet mellan halsgrop och hakspets är mindre än 12 cm 

förutspår man en svår intubation. 

 Wilsons risksummetest: framtänder, mandibelns storlek och rörlighet, nackrörlighet och 

kroppsvikt vägs in i bedömningen. 

 ”Prayer’s sign” (ses ofta hos diabetiker): oförmåga att lägga handflatorna mot varandra utan 

att det uppstår en ”glipa” emellan handflator eller fingrar. 

 

Intubationsteknik  

De flesta skador i samband med intubation har sin grund i att larynx inte kunnat visualiseras. 

Metoder som medger att intubation sker under ögats kontroll är säkrare än blinda metoder. Ett 

exempel där metoden innefattar visualisering via ögat är direkt laryngoskopi med hjälp av 

flexibelt endoskop. Exempel på blinda metoder är intubation via larynxmask (LMA) eller med 

illuminerad ledare, retrograd intubation, nedförande av esofagotrakeal kombitub, alternativt 

larynxtub och blind nasal intubation (SFAI, 2008). En bra position av patientens huvud är 

viktig för att kunna visualisera larynx-ingången under direkt laryngoskopi. ”Sniffing the 

morning air”-position gör det lättare att få en bra överblick över mun, svalg och struphuvud 

(Grover & Canavan, 2007).  

Dargin och Medzon (2010) menar att man bör se till att ha assistans vid förväntad svår 

intubation och starkt överväga vaken-intubation eller använda sig av fiberoptiskt laryngoskop. 

Positioneringen är mycket viktig vid försök med direkt laryngoskopi av sjukligt överviktiga 

patienter. Ett laryngoskop med kort handtag är att föredra för att undvika att patientens 

bröstvävnad är i vägen. Om trakeal intubation inte är möjligt kan en larynxmask användas, 

vilket har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att ventilera patienten temporärt och 

fungerar utmärkt som en kanal för fiberoptisk bronkoskopi. Man kan också använda sig av en 

upplyst ledare, där tekniken är densamma som hos icke-överviktiga personer. Då fetma 

tenderar till att fördunkla en normal anatomi av struphuvudet bör en tänjbar boogie finnas till 

hands vilken kan möjliggöra en trakeal intubation även när bara epiglottis är synlig vid direkt 

laryngoskopi. Överviktiga patienter tolererar inte apné-tillstånd särskilt väl och det kan vara 

knappt med tid för trakeal intubation innan patienten desaturerar till kritisk nivå. Därför är 

möjligheten att maskventilera dessa patienter av hög prioritet. Överviktiga desaturerar till 90 

procent inom 3 minuter och för normalviktiga tar det 6 minuter (Dargin & Medzon, 2010). 
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Rapid Sequence Induction (RSI) skiljer sig från vanlig anestesiinduktion genom att 

läkemedlen ges i snabb följd utan att man inväntar effekten av föregående preparat, 

muskelrelaxantia ges utan att man prövat att ventilera med mask och blåsa och esofagus 

komprimeras med hjälp av krikoidtryck. En klassisk RSI med bara tiopenthal och 

succinylkolin saknar smärtlindrande egenskaper och kan leda till katekolaminfrisättning, 

stegrad puls och höjt blodtryck (Läkartidningen, 2006). Teknik vid svår luftväg inbegriper 

även intubering via Larynxmask (ILMA) som är en avancerad form av LMA och underlättar 

trakeal intubering med endotrakealtub. Här är det är också möjligt att ventilera mellan 

intubationsförsöken. Annan teknik är Glidescope, Airtraq och LMA CTrach vilken möjliggör 

ventilation under intubations-försöken samtidigt som den inbyggda fiberoptiken ger en direkt 

bild av struphuvudet. Andra tekniker för att underlätta vid svår luftväg är ”transtracheal 

needle jet ventilation” och fiberoptisk intubation (Grover & Canavan, 2007). Intubering med 

LMA (ILMA) ger en bra luftväg och kan också användas genom att passera med en töjbar 

boogie för att sedan trä över en endotrakealtub. Ett Glidescope är en typ av videolaryngoskop. 

En Airtraq har ett blad som är extremt böjt med en tvåsidig kanal, den ena kanalen för 

nedförande av endotrakealtuben och den andra för kameran där bild till videoskärmen 

överförs. Båda dessa tekniker kräver att patienten kan öppna munnen ordentligt för att få plats 

med instrumenten. Retrograd intubation innebär att man sätter en kateter från krikothyroidea 

som förs upp till näsan eller munnen där endotrakealtuben sedan kan föras på för rätt position. 

Blind nasal intubation kräver gott om tid och erfarenhet där en nasotrakealtub förs försiktigt 

ner via näsan mot larynx. Fiberoptisk intubation är ”golden standard” tills ny teknik är 

utvärderad. Denna metod kan användas på en vaken och lätt sederad patient då skopet är 

flexibelt och orsakar minimalt trauma för patienten. Det krävs att patienten är samarbetsvillig 

och att intubationen görs av erfaren anestesiolog (Grover & Canavan, 2007). The Shikani 

optical stylet är en typ av fiberoptiskt endoskop i rostfritt stål som och kan antingen kopplas 

upp för monitorering på en skärm eller användas med traditionellt blad för endotrakeal 

intubering (Shukry, Hanson, Koveleskie, & Ramadhyani, 2005).  

 

En del forskning finns att tillgå när det gäller olika intubations-tekniker och instruments 

användbarhet hos obesa patienter, där man valt att studera och jämföra två olika tekniker 

alternativt två manövrar med varandra, men ingen där flera olika tekniker har jämförts. 

Internationellt har författaren funnit riktlinjer i USA för den obesa patienten som är fokuserat 

på preoxygenering, aktuella tekniker och olika instrument och det uppmanas, mer generellt, 

till att ha en ”akut luftvägsvagn” tillgänglig om oförväntad svår intubation skulle inträffa. I 
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Sverige finns nationella riktlinjer gällande den svåra luftvägen, men inget som riktar sig direkt 

mot den obesa patienten, istället finns det lokala rutiner och förfaringssätt hos varje enskild 

klinik.  SFAI’s (2011) råd för hantering av ”svår luftväg” innefattar bl.a. maskventilation, 

beskrivning av vad optimalt intubationsförsök bör uppfylla, råd om vad ”luftvägsvagnen” ska 

innehålla och en beskrivning angående olika riskfaktorer och vilka tester som kan göras för att 

bedöma den svåra luftvägen preoperativt.  

SYFTE  

Att jämföra olika tekniker vid trakeal intubering av obesa patienter.  

METOD OCH DESIGN 

En ansats till en systematisk litteraturstudie gjordes för att kunna få en inblick i redan befintlig 

forskning. Enligt Polit och Beck (2008), med deras modell för detta handlingssätt, är det en 

styrka att sammanställa och utvärdera tidigare forskning med ett systematiskt förhållningssätt. 

En litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad frågeställning eller problemformulering 

som besvaras genom ett systematiskt arbetssätt och där forskaren söker upp relevanta artiklar 

inom området och granskar dessa med avseende på kvalitet och grad av vetenskapligt stöd. En 

litteratursökning bygger på vetenskapliga studier där tidigare forskning har undersökts och 

sammanställts (Polit & Beck, 2008). 

Sökmetod    

EBSCO valdes som huvuddatabas då tidigare erfarenheter av denna databas är positiv och 

artiklar som söktes i andra databaser fanns att tillgå även i den. Vetenskapliga artiklar söktes 

fram innehållande sökord som intubation, obese, complications, difficulties och airways. 

Dessa sökord sattes ihop i olika kombinationer, där obese AND intubation difficulties gav 

störst utdelning; 77 träffar i databasen. Av dessa valdes 17 artiklar med relevant titel ut. En ny 

sökning med sökorden intubation, obese och techniques gav ytterligare 12 träffar och 

kombinationerna Intubation AND LMA AND obesity och Intubation AND RSI AND obesity 

resulterade i ytterligare 32 träffar i samma databas. Totalt, av de 121 träffarna, valdes 29 

artiklar ut för granskning av abstracten i urval 2, där slutligen 22 artiklar återstod. Dessa lästes 

i sin helhet och 8 artiklar kom att användas till resultatet (se bilaga 1).  
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Urval                                                                                                                                

Relevanta artiklar som publicerats inom loppet av 10 år, artiklarna skulle vara etiskt prövade 

och ha tydliga inklusions och exklusions-kriterier och ha med variabler i resultaten som 

passade för uppsatsens syfte. 

Kvalitetsbedömning  

Artiklarna, som ingår i resultatet, har bedömts efter inspiration från Willman, Stoltz och 

Bathsevani (2011) med fokus på typ av teknik/metod, inklusions – och exklusionskriterier, 

syfte, etisk granskning och resultat (se bilaga 2). Bedömningen har graderats från låg, medel 

till hög. Utebliven eller svag beskrivning i någon variabel ovan bedömdes som låg till medel, 

beroende på övrigt innehåll i artikeln. En beskrivning med ett resultat som var tydligt och med 

klara inklusions – och exklusionskriterier bedömdes som hög om den också innehöll 

kontrollgrupper för jämförande data. Detta kunde t.ex. vara en grupp av smala personer kontra 

en grupp med obesa personer eller att två olika tekniker, manövrar eller instrument jämfördes 

i studierna. Dessutom skulle artiklarna vara etiskt granskade och ha ett ansenligt deltagarantal. 

Etiska överväganden 

Ett av kraven var att artiklarna/studierna skulle ha en etisk diskussion eller vara etiskt 

prövade. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det signifikant att tänka brett när studierna 

granskas samt att välja studier där etiska överväganden framkommer, eller att studierna har 

blivit godkända av en etisk kommitté. Artiklarna har granskats objektivt och redovisats i sin 

helhet. 

RESULTAT 

En hel del tekniker och hjälpmedel finns att tillgå för att underlätta hanteringen av luftvägar 

hos obesa personer. Efter att ha kvalitetsgranskat och analyserat artiklar och dess resultat, med 

olika typer av luftvägshantering, ses en tendens att redovisa tid för intubation, typ av 

bedömning av luftvägarna (oftast enligt Mallampatis), BMI, antal lyckade första-försök vid 

trakeal intubering, postoperativ heshet eller ömhet i halsen och preoxygenerings-teknik. 

Tekniker/metoder som författaren valde ut att jämföra var (se tabell 1): Vakenintubation med 

hjälp av videolaryngoskop, videolaryngoskop/glideskop vid generell anestesi, intubering med  

larynxmask (ILMA) och LMA CTrach, Rapid Sequence Induction (RSI), fiberoptiskt 

bronkoskop, Airtraq laryngoskop med både ”vanlig manöver” och ”omvänd manöver” och 



8 

 

Shikani optical stylet, som inkluderats trots lägre BMI men med en bra studie av tekniken 

som var inriktad på den svåra luftvägen mer generellt och ansågs värd att inkludera i 

resultatet. 

Resultatet presenteras i tabeller och i löpande text, utefter lyckad intubering på första försöket, 

intubationstid, ömhet/skada i halsen postoperativt och BMI.  
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*Glidescope (1 artikel) och Videolaryngoskop (2 artiklar) har sammanställts till ett medelvärde i resultat-variablerna. Likaså RSI (Rapid 

Sequence Induction) med 2 artiklar och Airtraq ”sedvanlig teknik” [2 artiklar] (se Tabell 1 tom 6).   

Intuberingsteknik /instrument                BMI Mallampati-
poäng (graderas 
enligt: 1,2,3,4) 
och redovisas i 
antal (n) nedan 
 

  Intubationstid 
        (sek) 
 

Desaturationstid 
                
sek/episoder, 
fall (n) 

Lyckad 
intubering på 
första 
försöket (n) 

Postop.kompl. 
 
        (n) 

Preoxygeneringsteknik 

1.Intubating LMA 
(ILMA) vs 
LMA CTrach (n=40) 
 
2.Vakenintubation 
med 
videolaryngoskop 
(n=50) 
 
3.Videolaryngoskopisk 
endotrakealintubation 
i Halv- stående 
position (vs) /RSI i 
Liggande position, 
(n=39/37) 

43,7 
 
45,6 
 
      
55 
 
 
 
46,8 
 
  
51,6 

19,15,5, 1                        
 
29, 6, 4, 1 
 
 
2 (medelvärde) 

 
 
 
”missing” 
                               
 
”missing” 

 

78          
 
128 
 
 
201 
 
 
 
54,6 
 
 
51,8  

”missing” 
 
”missing” 
           
 
”Missing” 
 
 
 
2  
 
 
4  

33 
 
30 
 
 
27 
 
 
 
36 
 
 
35 

1  
 
6  
 
 
”Missing” 
 
 
 
 
”Missing” 
 
 
”Missing” 
 

100 % syrgas med 
mask-ventilation 3-5 
min 

          " 
 
 
Kompletterande 
syrgas för att hålla en 
saturation> 90 % 

 
 
Preoxygenering enl. 
rutin för generell 
anestesi        

 
Preoxygenering enl. 
rutin för generell 
anestesi        

                                                                        

 
4.RSI med 
laryngoskop (n=34) 
 
5.*The Shikani optical 
stylet vs Glidescope-
videolaryngoskop 
(n=30/30) 
 
6.*Airtraq 
laryngoscope: 
Sedvanlig teknik(N=20)  
Omvänd manöver 
 
7.*Airtraq sedvanlig 

teknik (n=50) 

 
Flexibelt-    
fiberoptiskt                                                                               
bronkoskop(n=37) 

8. 
 Glidescope (n=38) 

 

 
42,4 
 
 
24,4 
23,7 
 
 
 
     
 
40,  
41 
 
41 
 
 
37 
 
 
 
36 
 

 
1,79 (1-3) 
 
 
6,20,4 
7,16,17 
 
 
       
 
 
5,9,6,0              
5,8,6,1 
 
16,19,15 
 
 
7,19,10,1 
 
 
 
8,19,8,2 

 
67 
 
 
58 
64 
 
 
             
 
 
24,  
12 
 
39 
 
 
43 
 
 
 
37 

                 
0 
 
 
”Missing” 
 
”Missing” 
 
 
                  
 
 
 
 
Lägsta 
SpO2=96% 
Lägsta 
SpO2=95% 
 
 
 
 
 
Fall av hypoxi = 
2 
 
 
 
 
Fall av hypoxi = 
4 

 
34 
 
 
28 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
36 

 
”missing” 
 
 
3  
8  
 
 
 
 
 
7  
3 
 
 
 
 
17 (14 mild) 

 
 
 
 
16 (11 mild) 

 
2 min CPAP 

 
 
 
3 min ventilation på 
mask 

 
 
 
 
 
 
 
Preoxygenering enl. 
rutin för generell 
anestesi        

         " 
 
 
 
 
Preoxygenering till en 
endtidal O2-konc.>80 % 

 
 
 
3 min ventilation på 
mask  

Tabell 1. Översikt av de olika teknikerna från utvalda artiklar och dess resultat  som baseras på BMI, poäng, intubationstid, desaturationstid, lyckad 

intubering på första försöket, postoperativ komplikation i svalg/hals (skada, ömhet, heshet) och preoxygeneringsteknik. Numrering 1-8 hänvisar till 
referensen för tekniken/artikeln (se Bilaga 2). 
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Då studiens syfte var att jämföra olika tekniker vid trakeal intubering hos överviktiga 

patienter valdes fyra variabler ut för jämförande data (se översikt i Tabell 6): Intubationstid (i 

sekunder), lyckad intubering på första försöket (i procent), BMI(kg/m
2
) och ömhet/skada i 

halsen postoperativt (i procent). 

Lyckad intubering på första försöket 

RSI visar på den högsta nivån gällande lyckad intubering på första försöket med en frekvens 

på 97 % med videolaryngoskop/Glidescope strax efter med 94 %. Vakenintubation med 

videolaryngoskop har den lägsta frekvensen på 54 % (se Tabell 2). Övriga tekniker håller en 

frekvens på mellan 75-86 %. Medelvärdet för de olika teknikerna tillsammans gällande lyckad 

intubering på första försöket blev 83 % (Airtraq-omvänd manöver hade ingen uppgift 

angående detta och har således inte räknats in i medelvärdet). 

 

 

Medelvärdet är baserat på fler än en artikel; RSI (från 2 artiklar), Airtraq ”sedvanlig manöver”(2 artiklar) och 

videolaryngoskop/Glidescope (3 artiklar) 
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Lyckad intubering på första försöket (%)

Vakenintubation med
videolaryngoskop

Videolaryngoskop/Glidescope
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Shikani

Fiberoptiskt bronkoskop

Airtraq sedvanlig hantering

Airtraq omvänd manöver

ILMA

LMA Ctrach

 Tabell 2. Redovisning av ”lyckad intubering på första försöket” presenteras i procent teknik för teknik 
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Intubationstid 

Vid en jämförelse av teknikerna gällande intubationstiden har Airtraq med ”omvänd 

manöver” den snabbaste tiden på 12 sekunder och vakenintubation tar längst tid med 201 

sekunder följt av LMA CTrach där tiden var 128 sekunder. Vid övriga tekniker skedde 

intubationen på mellan 31,5-78 sekunder(se Tabell 3). Det totala medelvärdet, för alla 

hjälpmedel gällande intubationstiden, blev 73,6 sekunder. 

 

Medelvärdet är baserat på fler än en artikel; RSI (från 2 artiklar), Airtraq ”sedvanlig manöver”(2 artiklar) och 

videolaryngoskop/Glidescope (3 artiklar) 
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 Tabell 3. Presentation av de olika teknikernas intubationstid, angivet i sekunder 
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Ömhet/skada i halsen 

Fiberoptiskt bronkoskop visade på högst incidens gällande ömhet/skada i halsen postoperativt 

med ett värde på 45,9 % följt av videolaryngoskop/Glidescope och Airtraq med sedvanlig 

hantering på 35,3 respektive 35 sekunder. Lägst incidens hade intubering med larynxmask 

(ILMA) med 2,5 % följt av the Shikani optical stylet på 10 % och LMA CTrach på 15 % (se 

Tabell 4). Totalt medelvärde för postoperativ ömhet/skada i halsen, dessa tekniker emellan, 

blev 29,5 %. Ingen uppgift fanns att tillgå på följande tekniker (vilka inte räknats in i 

medelvärdet); RSI och vakenintubation med hjälp av videolaryngoskop. 

 

Medelvärdet är baserat på fler än en artikel; RSI (från 2 artiklar), Airtraq ”sedvanlig manöver”(2 artiklar) och 

videolaryngoskop/Glidescope (3 artiklar) 
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Tabell 4. Redovisning av postoperativa komplikationer gällande ömhet och/eller skada i halsen 
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BMI 

BMI-värdet har inkluderats som en korrelation i förhållande till resultatet gällande de olika 

teknikerna. Högst BMI kunde ses vid vakenintubation(55 kg/m
2
) och RSI(47 kg/m

2
). Lägst 

BMI hade the Shikani optical stylet med 24,4 kg/m
2
.
 
Vid övriga tekniker låg BMI på mellan 

35,5-45,6 kg/m
2
(se Tabell 5). Det totala medel-BMI-värdet var 41 kg/m

2
. 

 

 

Medelvärdet är baserat på fler än en artikel; RSI (från 2 artiklar), Airtraq ”sedvanlig manöver”(2 artiklar) och 

videolaryngoskop/Glidescope (3 artiklar) 
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 Tabell 5. BMI värden presenterade i de olika teknikerna (Body Mass Index, mäts i kg/m2) 
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Resultat-sammanfattning 

För att tydliggöra resultatet, de olika teknikerna emellan och lättare kunna jämföra de olika 

variablerna, har en översikts-tabell sammanställts (se Tabell 6) med efterföljande text i ett mer 

beskrivande format. 

 

*Medelvärdet är baserat på fler än en artikel; RSI (från 2 artiklar), Airtraq ”sedvanlig manöver”(2 artiklar) och 

videolaryngoskop/Glidescope (3 artiklar) 

 

Vakenintubation med videolaryngoskop visade på en längre intubationstid (201 s) med en 

lyckad ”första-försöks” intubation på 54 % och ett medel BMI på 55 kg/m
2
.  

Videolaryngoskop/glideskop på sövd patient visar på 94 % gällande intubering på första 

försöket och en intubationstid på 51,6 s. Medel BMI var här 35,5 kg/m
2
 och 35,3 % av 

patienterna visade på en viss ömhet eller skada i halsen. Intubering enligt RSI lyckades med 

97 % på första försöket med en intubationstid på 59,4 sekunder där medel BMI var 47 kg/m
2
.
     

Intubering med hjälp av ”the Shikani optical stylet” tog i snitt 58 sekunder och 93 % av 

intubationerna lyckades på första försöket där medel BMI låg på 24,4 kg/m
2
 och 10 % av 

patienterna uppgav viss ömhet i halsen postoperativt. Med det fiberoptiska bronkoskopet 
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Tabell 6. Översikt med sammanställning av olika teknikernas resultat gällande intubationstid, intubering på första 

försöket, ömhet/skada i halsen och BMI. 
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kunde man se en intubationstid på 43 sekunder där man lyckades få ner tuben i 86 % av fallen 

på första försöket. BMI låg på 37 kg/m
2
 och 45,9 % noterades för ömhet/skada i halsen. 

Airtraq laryngoskop ”sedvanlig manöver” hade en intubationstid på 31, 5 sekunder och man 

intuberade 82 % av personerna på första försöket. Medel BMI var 40,5 kg/m
2
 och 35 % 

uppgav ömhet i halsen. Airtraq med ”omvänd manöver” hade en intubationstid på 12 

sekunder och ett medel BMI på 41 kg/m
2
 och en postoperativ ömhet/skada i halsen på 15 %. 

Intubering med larynxmask (ILMA) tog i snitt 78 sekunder och 82,5 % intuberades på första 

försöket och endast 2,5 % av patienterna drabbades av ömhet eller skada i halsen 

postoperativt där BMI låg på 43,7. Med LMA CTrach lyckades man intubera 75 % av 

patienterna på första försöket med en medeltid på 128 sekunder och postoperativa ömheten i 

halsen var 15 % med medel BMI på 45,6 kg/m
2
. Vid en översikt av tabell 1, där varje tekniks 

resultat från artiklarna presenteras var för sig, kan man även få en överblick över 

preoxygeneringsteknik, desaturationstid och Mallampati-poäng i studierna. Medelsnitt för 

Mallampati ligger på 2-3, ett fåtal hade 4 poäng. Gällande preoxygeneringsteknik var det 

vanligast med sedvanlig maskventilation som är brukligt inför generell anestesi. Ingen större 

skillnad kunde ses i resultatet beroende på ventilationsteknik och Mallampati-poängen 

studierna emellan. Däremot visar ett högre BMI (> 45 kg/m
2
) på en längre intubationstid 

gällande användning av LMA CTrach, ILMA och videolaryngoskopisk vakenintubation där 

man i den sistnämnda tekniken nöjde sig med en saturation på > 90 %. Postoperativ ömhet 

eller skada i halsen ses framförallt vid användandet av Glidescope (16 av 38 patienter), 

Airtraq med sedvanlig manöver (7 av 20 patienter) och med fiberoptiskt bronkoskop (17 av 

37 patienter). 

DISKUSSION 

Det finns ett flertal typer av tekniker och hjälpmedel för att underlätta trakeal intubering av 

obesa patienter. Avsikten med studien var inte att får fram ”det bästa” instrumentet utan att 

jämföra olika tekniker och dess följsamhet för en trygg och säker hantering vid intubering och 

öka kunskapen om olika tekniker och instrument. Ett högt BMI betyder inte alltid att det rör 

sig om en svår intubation, utan fler andra faktorer spelar in. För en smidig intubering handlar 

det om tekniken i sig och att en erfaren person utför proceduren. Intubationstid och så få 

försök som möjligt har ju en betydande roll eftersom luftvägshantering är av högsta prioritet 

där man snabbt vill säkra luftvägarna inför anestesi och kirurgi. BMI-värden finns presenterat 

i de artiklar som granskats och finns inkluderat i studiens resultat då författaren ansåg det 
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värdefullt att kunna se ett samband med ett högt eller lågt BMI i förhållande till olika tekniker 

och dess resultat i artiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

Lyckad intubering på första försöket   

Intubering enligt RSI med vanligt laryngoskop hade högst frekvens gällande lyckad 

intubering på första försöket. I en studie av Gonzalez et al. (2008) fann man att 

svårighetsgraden av intubation ökade hos patienter med ett större halsomfång och slutsatsen 

var att problematisk intubering var associerad med thyromentalt avstånd, ökad halsomkrets, 

BMI och en Mallampati-klassifikation på ≥ 3. Vid en översikt av uppsatsens inkluderade 

studier (se Tabell 1) finns Mallampati-poängen noterat för varje teknik och de flesta patienter, 

med ett BMI på över 36 hade en Mallampati-klassifikation på 2-3. Trots fullgod 

preoxygenering före elektiv kirurgi, desaturerar överviktiga patienter snabbt med perioder av 

apné. Detta kan medföra att tiden för intubationsförsök minskar. Dargin Emlet och Guyette 

(2013) har i deras studie kommit fram till att fetma, inte bara sjuklig övervikt, förutspår en 

svår intubation och att BMI påverkar både graden av lyckade intubationsförsök och dess 

teknik vid RSI. I denna uppsats resultat gällande RSI framkom att en hög frekvens kunde ses 

gällande lyckad intubering på första försöket med en intubationstid på knappt en minut och 

där BMI låg på 47, vilket kan tolkas som att användning av RSI vid intubering av obesa 

patienter kan vara ett bra val. 

 

Intuberingstid  

I studiens resultat framkommer att vid användning av Airtraq laryngoskop med omvänd 

manöver var den snabbaste tekniken. Längst tid tog vakenintubation med laryngoskop. 

O’Carroll et al. (2013) beskriver att direkt laryngoskopi är standard-metod när det gäller 

trakeal intubation och att flera andra instrument har visat sig underlätta förfarandet. I studien, 

där fokus ligger på hur nybörjare hanterar och upplever instrumenten, har man gjort en 

jämförelse mellan direkt laryngoskopi, Airtraq(sedvanlig manöver), videolaryngoskopi och 

fiberoptisk laryngoskopi. Videolaryngoskopi gällande både lätt och svår luftväg, där den svåra 

luftvägen utgjordes av immobilisering av halsryggen, visade på kortast intubationstid och 

hade störst framgång gällande antal försök jämfört med direkt laryngoskopi. Resultatet i den 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Gonzalez%20H%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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här uppsatsen visar på en snabbare tid gällande både ”enkel” och ”svår” luftväg, där svår 

luftväg representeras av patienter med ett BMI på över 40. Fortsatt visade studien av 

O’Carroll et al. (2013) att Airtraq hade en långsammare intubationstid än resultatet som 

framkom i denna uppsats som även visade på att Airtraq (omvänd manöver) hade en klart 

snabbare intuberingstid med ett medel-BMI på över 40. Hantering med fiberoptiskt 

laryngoskop tog, i O’Carroll’s studie längst tid vid både den ”svåra” luftvägen och den ”lätta” 

luftvägen. Här skiljer sig intubationstiden gentemot denna uppsats resultat, där tiden blev klart 

snabbare. Wasem et al. (2013) har jämfört videolaryngoskop med Airtraq där det framkom att 

det tog några sekunder längre än för intubering med videolaryngoskop. Ndoko et al.(2008) 

visar i en studie, där 106 sjukligt överviktiga var planerade för generell anestesi, att tiden för 

lyckad trakeal intubation var avsevärt kortare med Airtraq jämfört med laryngoskopet, 

dessutom hade Airtraq-gruppen en minskad incidens gällande desaturering. Tidsmässigt 

överensstämmer siffrorna väl även med vad som även framkommit i denna studie gällande 

intuberingstiden.  

 

Skada/ömhet i hals 

När det gäller skada eller postoperativ ömhet i hals och svalg har det fiberoptiska 

bronkoskopet flest fall trots relativt kort intubationstid. Om man ser till helheten, av 

granskade artiklar, kan man konstatera att användning med Airtraq och omvänd manöver hade 

en relativt låg frekvens gällande komplikationer i svalget samtidigt som intubationstiden var 

väldigt kort. Svårigheten med Airtraq kan vara att placera dess laryngoskop i svalget och kan 

med ”180-graders teknik” lättare hamna på plats. Videolaryngoskop gör det lättare att 

visualisera larynx och reducerar tiden för endotrakeal intubation hos övervikta patienter som 

genomgår elektiv kirurgi. Wasem et al. (2013) beskriver vidare att postoperativ heshet var 

signifikant högre i Airtraq-gruppen (sedvanlig manöver) än i den som ingick i 

videolaryngoskop-gruppen, vilket i denna uppsats visade på en ganska likvärdig förekomst av 

komplikationer i svalget, de båda teknikerna emellan.  

 

Tidigare forskning visar att användandet av Glidescope, the ”Airtraq optical laryngoscope” 

och ”the Fastrach intubating laryngeal mask” underlättar endotrakeal intubation av vuxna 

obesa patienter (Dargin & Medzon, 2010).  Larynxmask (LMA) har visat sig vara ett effektivt 

hjälpmedel vid ventilation av obesa personer och ”the Fastrach-intubating LMA” har visat sig 

vara lika effektiv och säker hos smala som hos överviktiga personer(Combes et al., 2005). I 
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ytterligare en studie, där 104 obesa patienter deltog, framkom att ”the LMA CTrach gav en 

bättre visualisering och förbättrade patientens syresättning under trakeal intubation(Dhonneur 

et al. 2006) Författaren till denna uppsats har i sitt resultat kommit fram till att intubering med 

ILMA hade en relativt god frekvens gällande lyckad intubering på första försöket och med en 

låg incidens av postoperativ ömhet eller skada i halsen.  

 

Vid en överblick över studiens resultat kan man konstatera att ett högt BMI inte alltid behöver 

vara en indikation för en svår luftväg eller att en snabb intuberingstid eller att färre försök ger 

mindre skada/ömhet i svalget. Det är också en fråga om teknik och erfarenhet, hos den som 

utför intuberingen, som är av betydelse för att etablera en snabb och säker luftväg hos 

patienter med förväntad svår luftväg (SFAI, 2011).  

Vid oförväntat svår intubation är videolaryngoskopi att föredra. Avhängigt på 

videolaryngoskopets design sker intubation med traditionell intubationsteknik med eller utan 

ledare, med stel ledare eller genom en fast kanal. Ett alternativ till videolaryngoskopi, vid svår 

intubation, är att använda sig av ett flexibelt bronkoskop eftersom rigida fiberbronkoskop inte 

har lika breda användningsområden. Larynxmask har en dominerande funktion i all 

luftvägshantering och man bör vid problem i de flesta situationer överväga larynxmask. Det 

mest invasiva steget - den kirurgiska luftvägen - måste det finnas beredskap för vid hotande 

hypoxi pga. svår luftväg. Många dödsfall pga. hypoxi i situationer där man varken kunde 

intubera eller ventilera har berott på att man etablerat kirurgisk luftväg för sent (SFAI, 2011). 

 

Metoddiskussion 

Vetenskapliga artiklar söktes i databasen EBSCO. En kvalitetsbedömning av artiklarna 

gjordes och de artiklar som bedömdes ha medel till hög kvalité valdes att ingå i studiens 

resultat. Angående reliabiliteten i artiklarna har de, överlag, använt samma mätinstrument för 

att nå ett resultat; ålder, BMI, intuberingstid, antal intuberings-försök, sår eller ömhet i halsen 

postoperativt och luftvägsbedömning enligt bl.a. Mallampati-poäng. Några artiklar hade fler 

variabler och andra några färre, men obetydligt för studiens syfte. En hög reliabilitet tyder på 

hög mätsäkerhet där graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma 

mätinstrument görs. Gällande validiteten tittar man på instrumentets förmåga att mäta det som 

är planerat att mätas och med intern validitet avses tillförlitligheten hos resultaten i en 

undersökning om den oberoende variabeln har påverkat den beroende variabeln(Forsberg & 
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Wengström, 2003). I de granskade artiklarna har man haft kontrollgrupper med t.ex. smala 

patienter, en annan typ av teknik eller haft olika manövreringar/tillvägagångssätt att jämföra 

instrumentet/tekniken med för att få fram ett trovärdigt resultat. Artiklarna valdes ut efter 

sökning med följande kriterier: inte äldre än 10 år, de skulle vara etiskt prövade och vara 

skrivna på engelska. Ett försök till en systematisk litteraturstudie har genomförts där en 

jämförelse av olika metoder för trakeal intubering av obesa personer gjorts. Tjugotvå artiklar 

lästes i sin helhet och åtta av dessa valdes som grund för studiens resultat. Helt klart är att fler 

artiklar kunde ha inkluderats i arbetet som kan ha förbisetts pga. tidsbrist och att författaren 

har arbetat ensam med studien. En möjlighet till fler träffar kan inte heller uteslutas om fler 

databaser och andra sökord med olika kombinationer använts. Artiklarna har sitt ursprung från 

6 olika länder; USA, Frankrike, Turkiet, Sverige, Canada och Singapore. Resultaten har 

granskats och sammanställts i tabellform och fortlöpande i text.  

Författaren ansåg det vara av värde att granska tid, antal intuberings-försök, BMI och 

postoperativa komplikationer i hals och svalg, t.ex. ömhet, skada eller heshet. Fler variabler 

hade kunnat inkluderas i resultatet där olika typer av luftvägsbedömningar skulle kunna ha 

varit en del av analysen. Mer tid och en samarbetspartner hade krävts för att ha kunnat 

genomföra det, men kan vara ett uppslag för framtida studier i ämnet. 

 

SLUTSATS  

Användning av hjälpmedel med videomonitorering är betydelsefullt för att kunna lyckas vid 

intubering av obesa patienter. Intubation med larynxmask (ILMA) ger få postoperativa 

komplikationer och har en relativt snabb intuberingstid. Airtraq med ”omvänd manöver” kan 

vara ett bra alternativ till sedvanligt videolaryngoskop där desaturerings-frekvensen var låg 

och instrumentet beskrevs som användbart hos smala som obesa personer, dessutom hade 

denna teknik en ganska låg incidens gällande ömhet/skada i halsen postoperativt. Ett högt 

BMI behöver inte alltid innebära en svår intubation utan fler faktorer spelar in där 

Mallampati, nackomfång, thyromentalt avstånd etc. också inverkar på bedömningen. Trots 

snabb intubering och hög frekvens gällande att lyckas intubera patienten vid första försöket, 

behöver det inte alltid betyda att just den tekniken är ”bäst” utan att det handlar om hantering 

och att den som utför intuberingen har rutin och erfarenhet av metoden och instrumentet. 

Sammanfattningsvis är det av värde med noggrann preoperativ bedömning av luftvägarna, 
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fullgod preoxygenering och att ha tillgång till någon typ av videolaryngoskop/Glidescope för 

optimal och säker intubering av obesa patienter.  

 

Relevans för klinisk verksamhet  

Prevalensen av sjuklig övervikt ökar världen över. Detta medför att vi som 

anestesisjuksköterskor kommer att möta dessa patientgrupper mer frekvent. 

Anestesisjuksköterskan behöver vara välutbildad och medveten om den svåra luftvägen hos 

obesa personer för en ökad patientsäkerhet och att för att kunna ge en så god omvårdnad som 

möjligt. Olika tekniker för hantering av svår luftväg hos obesa patienter har jämförts. Som 

anestesisjuksköterska arbetar man utifrån både specialistvård och grundvård i omvårdnaden 

av sin patient. Man följer upp och administrerar läkemedel, dokumenterar och övervakar 

utifrån varje patients särskilda behov i samarbete med anestesiläkaren, vilken är en 

betydelsefull del av omvårdnadsarbetet. Kunskap och utveckling är nödvändig för att snabbt 

kunna etablera en säker luftväg och veta vilken beredskap som krävs. Medvetenhet och 

kunskap i olika intuberingstekniker är betydelsefullt för anestesisjuksköterskan för att kunna 

ge en säker och god omvårdnad genom anestesin. 
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Sökvägar och sökord Databas Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Slutligt 

urval –till 

resultat 

Obese AND intubation 

difficulties 

 

EBSCO 77 17 12 2 

Intubation AND Obesity AND 

LMA  

EBSCO 30 2 1 1 

Intubation AND Obesity AND 

RSI 

EBSCO 2 1 1 1 

Obesity AND Intubation AND 

Techniques 

EBSCO 12 9 8 4 

Totalt  121 29 22 8 

Totalt av de 121 träffarna, valdes 29 artiklar ut för granskning av abstrakten i urval 2, där slutligen 20 artiklar 

återstod. Dessa lästes i sin helhet och 8 artiklar kom att användas till resultatet. 

 

Bilaga 1 

Sökningar och urval 



 

*Författare  

Årtal/Titel 

 

 

TEKNIK 

/Metod 

Exklusions- 

kriterier 

Inklusions- 

kriterier 

Syfte Etiskt 
prövad  

Resultat 

 

Kvalité /Signifikans 

 

3 

Gupta & Rusin (2012) 

 

”Videolaryngoscopic 

endotracheal intubation 

(Glidescope) of 
morbidly obese patients 

in semi-erect position: a 

comparison with rapid 
sequence induction in 

supine position” 

Glidescope 

vs 

RSI 

9 st 

patienter 

exkl. pga. 
att vanligt 
laryngoskop 
hade 

använts  

76 st patienter 

18-65 åå, 

ASA I-III 

Jämföra 

endotrakeal 

intubation i 
halvstående 

ställning mot 

RSI i 
liggande 

ställning med 

hjälp av 
Glidescope 

JA Ingen större skillnad i 

liggande jmf med 

halvstående ställning 
gällande intubations- 

paramtrarna. Mer 

effektivt i halvstående 
vad gäller gravitation 

och biomekanik. 

Medel-hög. 

Artikeln innehåller 

relevant syfte och 
slutsats. Inga direkt 

uttalade exklusions- 

kriterier. 

6. 

Dhonneur et al., 2007. 

 

”A comparison of two 

techniques for inserting 
the Airtraq 

laryngoscope in 

morbidly obese 
patients” 

Airtraq 

 via 

standard- 

teknik eller 

“omvänd 
teknik/ 

manöver”. 

Patient med 

begränsad 

gapförmåga 

(< 3 cm), 

refluxbesvä
r, hiatus-

bråck och 

de som 
reagerat 

mot eller 

att det är 
kontraindic

erat med 
Suxameton 

(Celokurin) 

40 st obesa 

patienter 

(BMI>35) 

40 st smala 

patienter 
(BMI <25) 

ASA I-III 

vuxna 
patienter 

Jämföra 

teknik vid 

användandet 

av Airtraq. 

Sedvanlig/ 
standard. Att 

man för in i 

180° vinkel i 
stället 

(motsatsen till 

standard-
förfarande) 

för att när den 
är på plats 

rotera till 

konventionell 
pharyngeal 

position 

(=omvänd 
manöver) 

JA I gruppen av obesa 

patienter bidrog den 

”omvända manövern” 

till signifikant kortare 

intubationstid och 
exponeringstid. 

I gruppen av smala 

personer, påverkade 
inte manövern 

intubationstiden. 

Hög 

Jämförande studie 

med fler deltagare, 

tydliga inklusions 

och exklusions –
kriterier. Etiskt 

prövad. Väl 

presenterat resultat. 

8. 

Abdelmalak et al., 

2011 

”GlideScope vs flexible 

fibreoptic scope for 

elective intubation in 
obese patients” 

 

 

 

 

Glidescope 

jämförs 

med 
fiberoptiskt 

skop för 

intubering 
av obesa 

patienter 

Känd svår 

luftväg som 

kräver 
vaken-

intubation, 

lösa tänder, 
graviditet, i 

behov av 

RSI.  
 

75 st patienter 

> 18 åå, BMI 

>30, planerad 
för kirurgi 

med planerad 

oral trakeal-
intubation  

Man har testat 

hypotesen om 

att använda 

glidescope ger 

en snabbare 

intubation än 

om man 

använder 

flexibelt 

bronkoskop hos 

överviktiga 

patienter 

Ja Användning av 

glidescope för att 

säkra luftvägen med 
endotrakealtub var inte 

snabbare än att 

använde fiberoptiskt 
bronkoskop. 

Hög, tydliga 

inklusions och 

exklusions- kriterier. 
Etiskt granskad och 

med ett bra antal 

deltagare för studien. 

1. 
Arslan et al., 2012 

 

”Tracheal intubation in 

morbidly obese patients: a 

comparison of the 

intubating laryngeal mask 

and laryngeal mask airway 

CTrach” 

 

 

 

 

 

 

”intubating 

laryngeal 

mask airway” 

(ILMA) vs 

”Laryngeal 

mask airway” 

(Ctrach)  

Tidigare 

hiatusbråck, 

gastrisk 

reflux, 

gastric 

banding, 

gravid, 

huvud o/el 

nacktumör. 

80 st patienter 

ASA I-III, BMI 

> 40, > 18 åå, 

planerad för 

elektiv kirurgi 

och i behov av 

ETT. 

Utvärdera 

effekten av 

intubering med 

”intubating 

laryngeal mask 

airway” 

(ILMA) och 

”Laryngeal 

mask airway” 

(Ctrach) för att 

underlätta 

endotrakeal 

intubation 

(ETT) hos 

obesa patienter 

Ja ILMA krävde färre 

manövrar och den totala 

intubationstiden var ngt 

kortare här och hade 

dessutom mindre fall av 

postoperativ ömhet i 

halsen. 

Hög, en jämförande 

studie med många 

deltagare och tydliga 

inklusions och 

exklusions-kriterier. 

Etiskt prövad. 

5. 

Phua et al., 2011 

 

“The Shikani optical 
stylet as an alternative 

to the glidescope 

videolaryngoscope in 
simulated difficult 

intubations” 

Shikani 
optical 

stylet 

Förväntad 
svår 

luftväg, näs 

eller hals- 
kirurgi, 

eller behov 

av 
intubation 

enl RSI 

eller akut 
kirurgi 

60 st (30+30) 
patienter, 21-

65 åå ASA 

klass I-III, 
elektiv 

kirurgi, 

planerad för 
oral 

intubation 

Jämföra 
Shikani 

optical stylet 

mot video- 
laryngoskop 

Ja Shikani- instrumentet 
kan kliniskt jämföras 

med videolaryngoskop 

när det gäller lyckade 
intuberingsförsök, och 

har dessutom möjligen 

en lägre risk för skador 
av slemhinnan i mun 

och svalg hos patienter 

med svår luftväg och 
är ett gångbart 

komplement och 

alternativ till 
videolaryngoskopet 

hos dessa patienter 

Hög; 
Jämförande studie 

med adekvat antal 

deltagare och etiskt 
prövad med hög 

signifikans. 

Kvalitetsgranskning 
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*Numrering vid författare och artikel refererar till Tabell 1, där de olika teknikerna finns presenterade 

 

2. 

Moore et al., 2012 

“Awake 

videolaryngoscopy- 
assisted tracheal 

intubation of the 

morbidly obese” 

Video- 

laryngoskopi 
i samband 
med vaken- 

intubation 

ASA >4, 

patienter 

som ej var 

engelsk –
eller fransk 

–talande, 

patienter 
med allergi 

eller 

kontraindik
ationer för 

de lm som 

användes i 
studien. 

50 st patienter, 

elektiv 

laparoskopisk 

övervikts- 

kirurgi, BMI 

>40, 2 el fler 

av; Mallampati 

>3, sömnapné, 

mindre än 3 cm 

förmåga att 

öppna munnen, 

hyomentalt 

avstånd på 

mindre än 3 cm 

Bedöma 

effekten av 

videolaryngos

kopi i samban 
med vaken-

intubation 

Ja 48 st intuberades med 

hjälp av video- 

laryngoskopet i 

samband med vaken – 
intubation. Studien 

visar på ett mycket 

positivt resultat 
gällande användning 

av videolaryngoskop i 

samband med vaken- 
intubering hos obesa 

patienter. 

Videolaryngoskop är 
också relativt lätt att 

använda och är stabila 
då den kan hålla undan 

överskottsvävnad, 

sekret och blod vilket 

ger en bättre vy.  

Hög, studien pågick i 

1,5 år och hade flertal 

patienter som ingick. 

Tydliga inklusions – 
och exklusions- 

kriterier 

7. 

Dhonneur et al.,2009 

 
“Optimising tracheal 

intubation success rate 

using the Airtraq 
laryngoscope” 

Airtraq-

laryngoscope 
 50 st patienter 

Obesa 
Undersöka 

effekten av 

position och 
”vyn” av 

glottis och 

interarytenoid 
cleft 

Ja Positionen av glottis 

och ”interarytenoid 

cleft” påverkade hur 
man lyckades med 

intubationen med 

Airtraq. 

Medel. Inga 

exklusionskriterier, 

bra antal deltagare 
men något snäv 

resultatredovisning. 

4. 

Pösö et al., 2011 

 

”Volatile rapid sequnce 
induction in morbidly 

obese patients” 

RSI Instabil 
angina 

pectoris, 

SIRS/ 
sepsis, 

massiv 

blödning 
eller i 

behov av 

vakenintub. 

34 patienter 

med ett medel 

BMI på 42,4, 

planerad för 

laparaskopisk 

överviktskirurgi 

och 22 st smala 

pt i 

kontrollgruppen 

Utvärdering 
av 

kardiovaskulä

ra och 
respiratoriska 

konsekvenser 

av volatile 
RSI hos 

obesa 

patienter 

Ja En lång period av 
spontanandning 

genom induktionen av 

anestesin resulterade I 
en kortare period av 

apné före intubering. 

Och ingen desaturation 
eller systemisk 

hypotension kunde 

ses. 

Hög med kontroll-
grupp, etiskt prövad, 

tydliga inklusions 

och exklusions-
kriterier, 

välpresenterat 

resultat 


