
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioperativa luftvägskomplikationer vid 
bukkirurgi vid generell anestesi och skillnader 

mellan öppen- och sluten kirurgi, 
respektive ASA klass I-II och III-IV 

-en registerstudie 

Jessica Höök & Maja Åström 

2018 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning anestesisjukvård 

 
 

Handledare: Kati Knudsen 
Examinator: Marja-Leena Kristofferzon 



 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Perioperativ omvårdnad innefattar vård som anestesisjuksköterskor ger till 

patienter under hela det operativa ingreppet och delas in i tre faser: pre-, intra- och 

postoperativt. Anestesisjuksköterskan ska bedöma, etablera och upprätthålla en fri 

luftväg samt ventilera och övervaka patienten under hela anestesiförloppet. I 

omvårdnadsarbetet är det viktigt att förebygga luftvägskomplikationer och identifiera 

riskfaktorer för att optimera patientens perioperativa omvårdnad.  

Tidigare studier visar att perioperativa luftvägskomplikationer i samband med generell 

anestesi är vanligt förkommande särskilt vid bukkirurgiska ingrepp och kan leda till 

individuellt lidande för patienten.  

Syftet med denna studie var att beskriva perioperativa luftvägskomplikationer vid 

bukkirurgi efter generell anestesi och undersöka skillnader i förekomst av perioperativa 

luftvägskomplikationer mellan de patienter med laparoskopisk kirurgi respektive de 

patienter med öppen kirurgi samt mellan ASA klass I-II och ASA klass III-IV. 

Metod: Studien var en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats. Material har 

inhämtats från operationsplaneringsprogrammet Provisio från en anestesiklinik under 

året 2017. Materialet analyserades med Chitvå test. 

Resultat: Resultatet visade att 6 % av patienterna som genomgått bukkirurgi under 

generell anestesi fick en perioperativ luftvägskomplikation och hypoxi var den 

vanligaste luftvägskomplikationen. Det framkom inga signifikanta skillnader mellan de 

patienter som opererats med laparoskopisk kirurgi jämfört med de patienter som 

opererats med öppen kirurgi respektive ASA klass I-II och ASA klass III-IV. 

Slutsats: Resultatet visar att mer uppmärksamhet behövs för att optimera 

omhändertagandet av patienter för att minimera risken för perioperativa 

luftvägskomplikationer som hypoxi.  

  

Sökord: ASA klassificiering, generell anestesi, laparoskopisk bukkirurgi, perioperativa 

luftvägskomplikationer, öppen bukkirurgi.  

 



 

 

 

 

Abstract 

Background: Perioperative nursing includes care provided by anesthesia nurses to 

patients throughout the operative surgery and divided into three phases: pre-, intra- and 

postoperative. The anesthetist nurse will assess, establish and maintain a free airway 

and ventilate and monitor the patient throughout the course of the anesthesia. In nursing 

work it is important to prevent respiratory complications and identify risk factors to 

optimize the patient's pre-, peri- and postoperative care.Previous studies show that 

perioperative respiratory complications associated with general anesthesia are 

commonplace especially in buccal surgery and can lead to individual suffering to the 

patient. 

Aim:The purpose of this study was to describe perioperative airways complications in 

abdominal surgery following general anesthesia and to investigate differences in the 

occurrence of perioperative airway complications between patients with laparoscopic 

surgery and patients with open surgery as well as those with ASA class I-II and ASA 

class III-IV.  

Method: The method used was a retrospective register study with quantitative 

approach. Materials have been obtained from the Provisio Operational Planning 

Program from an anesthesia clinic in 2017. The material was analyzed by Chitvå test. 

Result: The result showed that 6% of patients undergoing abdominal surgery under 

general anesthesia experienced perioperative airway complication and hypoxia was 

most common. No significant differences emerged between them with open surgery 

compared with them whith laparoscopic surgery or between ASA classes.  

Conclusion: Resultet shows that more attention is needed to optimize patient care to 

minimize the risk of perioperative airway complications such as hypoxia. 

 

Keywords: American Society of Anesthesiologists, general anesthesia, laparoscopic 

abdominal surgery, open abdominal surgery, perioperative respiratory failure  
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1. Introduktion 
 

1.1 Perioperativa luftvägskomplikationer  

Perioperativ omvårdnad innefattar vård som anestesisjuksköterskor ger till patienter 

under hela det operativa ingreppet och delas in i tre faser: pre-, intra- och postoperativt 

(Lindvall & von Post, 2009). Perioperativa luftvägskomplikationer definieras som 

atelektaser, lunginflammation, bronkospasm, exacerbation, andningssvikt, 

pneumothorax och lungemboli (Kelkar, 2015). Tidigare studier visar att perioperativa 

luftvägskomplikationer i samband med generell anestesi är vanligt förkommande 

särskilt vid bukkirurgiska ingrepp och kan leda till individuellt lidande för patienten 

(Miskovic & Lumb, 2017; Ruscic, Grabitz, Rudolph & Eikermann, 2017). Generell 

anestesi påverkar lungfunktionen negativt och förekomsten av postoperativa 

illuftvägskomplikationer ökar med ju längre operationstid (Hausman, Jewell & 

Engoren, 2015; Miskovic & Lumb, 2017). Bukkirurgiska operationer kan genomföras 

både genom öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi, så kallad titthålskirurgi, och 

laparoskopiska operationer är bättre för patientens lungfunktion jämfört med öppna 

operationer hos patienter som genomgår leverresektion (Ruscic et al., 2017). Vid öppen 

kirurgi öppnas bukväggen in till bukhålan och patienten får ett större snitt i huden vilket 

kan påverka mobilisering samt postoperativ smärta, jämfört med laparoskopisk kirurgi 

då snitten i huden blir mindre och att patienten kan mobiliseras snabbare. 

1.2 ASA klassificering 

American Society of Anesthesiologists (ASA) klassificering är en metod där man 

systematiskt bedömer patientens preoperativa hälsotillstånd och identifierar eventuella 

riskfaktorer inför anestesi. Det finns totalt 6 ASA klasser från frisk (ASA klass 1) till 

avliden patient (ASA klass 6). ASA klassificeringen används rutinmässigt inom svensk 

anestesisjukvård för att bedöma patientens hälsostatus inför anestesi (www.sfai.se). 

 

1.3 Riskfaktorer för utveckling av luftvägskomplikationer 

Riskfaktorer för utveckling av perioperativa luftvägskomplikationer är patienter 

diagnostiserad med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtsvikt, leversjukdom 

och hög ålder >65 år (Baré et al., 2017; Kim, Lee & Oh, 2016). Patienter med American 

Society of Anesthesiologists (ASA) klass III-IV har visat en sex gånger högre risk för 

utveckling av postoperativa luftvägskomplikationer jämfört med friska ASA I-II 

patienter (Zhang, Kyriss, Dippon, Hansen, Boedeker & Friedel, 2017). Även 
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överviktiga patienter med ett Body Mass Index (BMI) >30 anses vara en stor riskfaktor 

för utveckling av perioperativa luftvägskomplikationer (Demir, Aydinli, Guclu & 

Yazicioglu, 2012; Muostafa & Abdelazim, 2016). Män löper en högre risk för 

postoperativa luftvägskomplikationer jämfört med kvinnor (Weinberg, Hedges, 

Belding, Moore & Vallier, 2017; Zhang et al., 2017) och luftvägskomplikationer är mer 

vanligt förekommande efter större bukkirurgiska ingrepp och dessa patienter är mer 

intensivårdskrävande (Kim et al., 2016). Studier har även visat att perioperativa 

luftvägskomplikationer leder till förlängd sjukhusvistelse för patienter och ökade 

kostnader för hälso- och sjukvården (Kim et al., 2016; Ruscic et al., 2017; Weinberg et 

al., 2017).  

 

1.4 Generell anestesi 

Ordet anestesi härstammar från grekiska ordet anaisthesia vilket betyder ”utan känsel”. 

Målet med generell anestesi är att patienten ska vara sövd, smärtlindrad, känna sig trygg 

och säker under hela ingreppet samt att patienten ska vakna lugnt och stillsamt utan 

smärta (Hovind, 2016). Vid generell anestesi ges läkemedel till patienten, intravenöst 

och/eller som gas, vilket påverkar det centrala nervsystemet och leder till att patienten 

blir medvetslös (Hovind 2016; Norlén & Lindström, 2014). Vid generell anestesi sker 

förändringen av lungfunktionen omedelbart efter induktion av anestesin vilket leder till 

att andningsvägarna och muskelfunktionen förändras, vilket ofta resulterar i förlängd 

apné. Lungvolymen reduceras och mer än 75 % av patienterna som får generell anestesi 

i kombination med muskelavslappnande medel utvecklar atelektaser (Miskovic & 

Lumb, 2017). Enligt Heidenstierna och Hedmark (2005) så försämras syresättningen 

hos nästan alla patienter under generell anestesi, och hypoxi förekommer både vid korta 

och långa operationer.  

Under både planerade och akuta intubationer finns risk att utveckla hypoxi. Svår 

intubation kan leda till oväntad perifer desaturering (Cook & MacDougall-Davids, 

2012; Apfelbaum et al., 2013). Miskovic & Lumb (2017) belyser att det kan ta upp till 6 

veckor för patienter att få tillbaka en normal lungfunktion efter generell anestesi vid en 

större operation. 

1.5 Anestesisjuksköterskans roll  

I anestesisjuksköterskans profession ingår att arbeta förebyggande med patienten i fokus 

och omvårdnaden ska bygga på en trygg, säker och evidensbaserad vård. 
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Anestesisjuksköterskan arbetar både självständigt och i ett team tillsammans med en 

anestesiolog i en högteknologisk miljö där planering och genomförande av generell 

anestesi ingår. Omvårdnadsarbetet ska utgå ifrån patientens behov och resurser samt att 

arbeta för en god perioperativ återhämtning. Anestesisjuksköterskan ska bedöma, 

etablera och upprätthålla en fri luftväg samt ventilera och övervaka patienten under hela 

anestesiförloppet. I omvårdnadsarbetet är det viktigt att förebygga 

luftvägskomplikationer och identifiera riskfaktorer för att optimera patientens pre-, 

intra- och postoperativa omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Andnöd är 

en skrämmande upplevelse och kan ge upphov till ångest och oro vilket i sin tur kan 

leda till svårt lidande för patienten (Dunger et. al 2015; Lai, Chan & Lopez, 2007). 

Fournier (2014) beskriver att anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete kan ha en stor 

inverkan för att förbättra patientens andning och ventilation och öka chansen för 

återhämtning och välmående.  

 
 

1.6 Teoretisk referensram  

Enligt Eriksson (1985) är vården i sig både en praktisk och teoretisk kunskap där det 

ena inte kan utesluta det andra. Vårdandet ska utformas så att den tar hänsyn till 

patienters individuella förutsättningar. I anestesisjuksköterskans möte med patienten är 

det viktigt att mötet bygger på en öppenhet, trygghet och delaktighet. Varje patient är 

unik, vilket kräver att anestesisjuksköterskan är flexibel och tillmötesgående och kan 

möta patienten på dennes nivå. Anestesisjuksköterskan har i samband med operation en 

viktig roll när det gäller att förebygga perioperativa luftvägskomplikationer och att få 

patienten att känna sig trygg inför sin operation då patienten ofta utlämnar sig helt i 

anestesisjuksköterskans händer. I vården av patienten är det viktigt att 

anestesisjuksköterskan är observant på riskfaktorer som kan leda till individuellt lidande 

för patienten. Eriksson (1994) belyser att lindra patientens lidande innebär att ge den 

vård som patienten behöver, ibland är det de små detaljerna som är viktiga för patienten. 

Eftersom perioperativa luftvägskomplikationer kan skapa individuellt lidande för 

patienter är det en av anestesisjuksköterskans viktigaste uppgifter att motverka för att 

lindra oro och lidande för patienten. 

1.7 Problemformulering  

Perioperativa luftvägskomplikationer i samband med generell anestesi är vanligt 

förekommande, leder till längre sjukhusvistelse och kan leda till individuellt lidande för 
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patienter. Sannolikheten är stor att anestesisjuksköterskan i sin yrkesutövning kommer 

att möta och vårda dessa patienter, både före, under och efter operation. Enligt Eriksson 

ska vården utformas så att den tar hänsyn till patientens individuella förutsättningar. 

Svårigheter att andas skapar obehag, ångest och lidande för patienten. 

Anestesisjuksköterskans roll är bland annat att identifiera och åtgärda perioperativa 

luftvägskomplikationer och tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Föreliggande 

studie kan ligga till grund för att öka våra kunskaper om hur vanligt förekommande 

luftvägskomplikationer är efter generell anestesi, och om det finns skillnader i 

förekomsten av luftvägskomplikationer mellan de patien 

ter med laparoskopisk respektive öppen kirurgi.  

Tidigare forskning belyser att perioperativa luftvägskomplikationer i samband med 

generell anestesi är vanligt förkommande under bukkirurgi, äldre patienter med ASA 

klass III-IV samt de i öppen bukkirurgi var en riskfaktor för att utveckla perioperativa 

luftvägskomplikationer. Det finns begränsat med studier om hur vanligt förekommande 

perioperativa luftvägskomplikationer är på sjukhus. Med anledning av detta vill 

författarna till föreliggande examensarbete beskriva vilka perioperativa 

luftvägskomplikationer patienter som opereras för bukkirurgi under generell anestesi 

får, och jämföra förekomst av dessa relaterat till operationssätt och ASA klass. 

1.8 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva perioperativa luftvägskomplikationer hos patienter 

som genomgått bukkirurgi under generell anestesi. Syftet var också att undersöka 

skillnader i förekomst av perioperativa luftvägskomplikationer mellan de patienter som 

opererats med laparoskopisk kirurgi respektive öppen kirurgi, respektive mellan de 

patienter med ASA klass I-II och ASA-klass III-IV.  

1.9 Frågeställningar 
 

• Vilka perioperativa luftvägskomplikationer förekom och hur vanligt 

förekommande var det vid bukkirurgi under generell anestesi? 

• Framkom skillnader i perioperativa luftvägskomplikationer mellan de patienter 

som opererats med laparoskopisk kirurgi jämfört med de patienter som opererats 

med öppen kirurgi under generell anestesi? 
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• Framkom skillnader i perioperativa luftvägskomplikationer mellan de patienter 

med ASA-klass I-II jämfört med de patienter med ASA-klass III-IV? 

 

2. Metod  
 

2.1 Design  

Studien var en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats. Retrospektiva studier 

är en metod för att beskriva och jämföra redan befintligt data eftersom data redan är 

insamlat (Polit & Beck, 2016).  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval vilket var passande för studien då tiden var 

begränsad (Denscombe, 2014.) Registerdata för patienter som genomgått generell 

anestesi under perioden januari - december år 2017 har undersökts för att beskriva 

förekomsten av inträffade perioperativa luftvägskomplikationer på gällande 

anestesiklinik. Under år 2017 utfördes totalt 8150 operationer under generell anestesi, 

varav 4544 var inom gynekologi och kirurgi varav 2081 var under bukkirurgiska 

ingrepp. År 2017 registrerades 350 perioperativa luftvägskomplikationer under generell 

anestesi, 190 tillhörde klinikerna gyn, kirurgi och urologi varav 152 var under 

bukkirurgiska ingrepp. Undersökningsgruppen bestod av patienter som genomgått 

generell anestesi och registrerats för en perioperativ luftvägskomplikation. 

Inklusionskriterier var kvinnor och män över 18 år som genomgått bukkirurgiska 

operationer inom specialiteterna gynekologi, kirurgi och urologi, och både 

laparoskopiska och öppna operationer under generell anestesi. Patienter bedömda som 

friska till en mild systemsjukdom klass I-II enligt American Society of Anesthesiologist 

(ASA), och patienter med allvarlig till livshotande systemsjukdom, klass III-IV (Svensk 

Förening för Anestesi och Intensivvård, 2015). Patienter registrerade för perioperativa 

luftvägskomplikationer som till exempel aspiration, bronko/laryngospasm, 

hypoventilation, hypoxi, obstruktivitet, ofri luftväg, omöjlig intubation, svår intubation 

och reintubation. Exklusionskriterier var patienter under 18 år och operationer i lokal 

respektive regional anestesi. Av totalt 190 granskade registerdata exkluderades 38 

patienter på grund av annan operationsmetod därför att dessa operationer utfördes 

vaginalt eller transuteralt och 18 på grund av övriga luftvägskomplikationer, eftersom 
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det saknades definition om vad som ingick i den kategorin. Totalt fanns det 134 

perioperativa luftvägskomplikationer. Se figur 1. 

 

 
 

Figur 1: Flödesschema över antal inkluderade och exkluderade patienter i studien  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad checklista 

baserad på luftvägskomplikationskoder registrerade från Svensk Perioperativt Register 

(www.spor.se) eftersom det inte framkom något befintligt validerat mätinstrument i 

föreliggande studies litteraturgenomgång. SPOR är ett svenskt nationellt 

kvalitetsregister för registrering av avvikelser och luftvägskomplikationer i samband 

med operation.  

Checklistan bestod totalt av 27 variabler varav de åtta första bestod av demografiska 

frågor gällande kön, ålder, längd, vikt, BMI, operationstid och vårdtid på 

uppvakningsavdelningen. De övriga 19 bestod av ASA klass, operationstillhörighet, 

akut eller planerad operation, laparoskopisk eller öppen operation samt registrerade 

luftvägskomplikationer och besvarades med dikotoma svarsalternativ, ja eller nej. 

Registerdata har inhämtats från operationsplaneringsprogrammet Provisio, vilket är ett 

övergripande planerings- och informationsdatasystem för registrering av operationer. 

Provisio används på minst 30 sjukhus i Sverige inklusive berörd anestesiklinik.  

 

190 patienter

38 patienter 
exkluderades då dessa 

inte genomgått 
bukkirurgi

152 patienter

18 patienter 
exkluderades då dessa 
registrerats som övriga 
luftvägskompliktioner

134 patienter 
inkluderades i studien
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2.4 Tillvägagångssätt  

Efter yttrande från Forsknings Etiska Rådet (FER) vid Högskolan i Gävle skickades en 

ansökan till verksamhetschef för berörd anestesikinik för tillstånd om att få genomföra 

studien. När tillstånd beviljades kontaktade författarna via e-mail en IT administratör på 

berört Regionssjukhus. IT administratören avidentifierade och överförde registerdata 

från Provisio som svarade mot checklistan till en Excelfil. Excelfilen sparades sedan ner 

i en specifik mapp som båda författarna kom åt genom sina personliga inloggningar. 

Excelfilen granskades därefter av båda författarna tillsammans och data från Excelfilen 

fördes över till checklistan för varje patient. Datainsamlingen har genomförts under 

våren 2018.  

 

2.5 Dataanalys  

Materialet från datainsamlingen har analyserats med deskripiv och jämförande statistik 

med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science, (SPSS), 

version 24. Deskriptiv statistik har använts för att beskriva bakgrundsvariabler över de 

inkluderade patienterna i studien. Data presenteras i antal (n), procent (%) min/max, 

medelvärden (mean) och standardavvikelse (+SD).  

Vid jämförelser har ASA klassificeringarna delats in i två variabelvärden. ASA I-II 

(lätt) fick värdet 1 och ASA III-VI (svår) fick värdet 2. För att beskriva skillnader i 

luftvägskomplikationer vid bukkirurgi vid generell anestesi mellan laparoskopisk 

respektive öppen kirurgi och ASA klass har korstabeller och Chi två test använts som 

dataanalys för att se om det fanns några statistiskt signifikanta skillnader Ett p-värde på 

<0,05 valdes som signifikansnivå. Det innebär att resultatet med minst 95% säkerhet 

inte beror på slumpen (Polit & Beck, 2016).  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För denna studie har ett yttrande inhämtats från forskningsetiska rådet vid Högskolan i 

Gävle, då forskning på registerdata som kan knytas till en levande person går under 

Etikprövningslagen (Codex 2018). Författarna har arbetat med det insamlade materialet 

utifrån de fyra forskningsetiska principerna; autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

rättviseprincipen och att inte tillfoga någon skada. Då detta är en retrospektiv 

registerstudie så har deltagarna inte tillfrågats om samtycke till att delta i studien. 

Författarna har använts sig av avidentifierad registerdata för att inte riskera att skada 

eller utelämna patienternas identitet. All registerdata har överförts avkodat till en 
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Excelfil av en IT administratör på Regionssjukhuset anonymt, vilket betyder att ingen 

av författarna i studien haft möjlighet att identifiera de inkluderade patienterna i studien. 

Detta skyddar deltagarnas integritet. Författarna kommer att radera all insamlad data när 

examensarbetet är godkänt. För att minimera risken för att obehöriga får tillgång till det 

insamlade materialet har de avkodade Excelfilerna sparas ner i en personlig mapp som 

båda författarna endast kunde komma åt genom personliga inloggningar. 

Registerforskning är viktigt men det är av stor vikt att känslig information såsom 

personuppgifter behandlas på rätt sätt (Codex 2018). Då urvalet av deltagare ska vara 

rättvist (Sandman & Kjellström, 2013) har författarna inkluderat alla patienter med 

registrerade luftvägskomplikationer som genomgått bukkirurgi under generell anestesi 

på en anestesiklinik i Mellansverige från jan - dec 2017. I denna registerstudie utfördes 

samtliga analyser på gruppnivå vilket gjorde att enskilda individer inte kunde urskiljas.  

 

3. Resultat 
 

Resultatet presenteras fortlöpande i text och genom tabeller. Där fullständiga svar 

saknas presenteras bortfallet i respektive tabell. 

Av de som genomgick bukkirurgi i generell anestesi fick 6% en luftvägskomplikation. 

Det fanns procentuellt fler registrerade luftvägskomplikationer bland de som genomgick 

laparoskopisk kirurgi jämfört med de som fick öppen kirurgi. Det fanns även fler 

registrerade luftvägskomplikationer i ASA III-IV än i ASA klass I-II, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Antal operationer i bukkirurgi 2017 

 Ingen luftvägskomplikation 

n=2081 (94%) 

Luftvägskomplikation 

n=134 (6%) 

Totalt 

n= 2215  (100%) 

Öppen kirurgi 1096 (95,4) 53 (4,6) 1149 (52) 

Laparoskopi 985 (92,5) 81 (7,6) 1066 (48) 

ASA I-II 1535 (95,6) 72 (4,5) 1607  (73) 

ASA III-IV 455  (88,4) 60 (11,7) 515 (23) 

Saknar ASA klass 91(97,8) 2 (2,2) 93 (4) 

 

 

3.1 Bakgrundsdata för inkluderade patienter. 

Av studiens totalt 134 inkluderade patienter var 75 kvinnor och 58 män. Deras ålder 

varierade från 18-91 år, medelålder på 66 år. Majoriteten av patienterna var över 60 år 

(71%) och de flesta var laparoskopiska operationer och var under 2 timmar (60%). 

Merparten av patienterna tillhörde ASA klass II, (40%). Det flesta operationerna var 
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planerade. Kvinnorna hade längre operationstid jämfört med männen och kvinnorna 

hade även längre vårdtid på uppvakningsavdelningen jämfört med männen. 

Bakgrundsdata över inkluderade patienter redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2: Bakgrundsdata över de inkluderade patienterna i studien  

Variabel Antal Procent min max mean SD Saknas  

n (%) 

 Kön       1 (0,7) 

Kvinna  75 56      

Man 58 43,3      

Ålder   18 91 65,7 16,1 1 (0,7) 

ASA        2 (1,5) 

I-II 72 53,7      

III-IV 60 44,8      

BMI    19 53 29,2 5,9 53(39,6) 

Operation         

Laparoskopi 81 60,4      

Öppen operation 53 39,6      

Akut operation 53 39,6      

Planerad operation 81 60,4      

Operationstid min   0* 380 104,6 63,8 1 

Presenteras i antal (n), procent (%,),  min/max, medelvärde (mean) och standardavvikelse (SD). * opertationen 

påbörjades inte. 

 

3.2 Förekomst av perioperativa luftvägskomplikationer vid bukkirurgi efter 

generell anestesi. 

Hypoxi var den vanligaste förekommande perioperativa luftvägskomplikationen följt av 

hypoventilation medan svår intubation och ofri luftväg var minst förekommande, se 

tabell 3.  

 

 

Tabell 3; Registrerade luftvägskomplikationer i antal och procent vid generell anestesi 
 

Luftvägskomplikationer 

Antal 

(n=134) 

Procent 

(100%) 

Hypoxi 97 72,4 

Hypoventilation 14 10,4 

Bronkospasm/laryngospasm 6 4,5 

Svår intubation 6 4,5 

Obstruktivitet 3 2,2 

Aspiration 3 2,2 

Omöjlig intubation 2 1,5 

Reintubation 2 1,5 

Ofri luftväg 1 0,7 

Presenteras i antal (n) och procent (%). 
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3.3 Skillnader i perioperativa luftvägskomplikationer mellan de patienter 

som opererades med laparoskopisk kirurgi jämfört med öppen kirurgi 

Resultatet visade att det inte framkom några signifikanta skillnader i perioperativa 

luftvägskomplikationer mellan de patienter som opererats med laparoskopisk kirurgi 

jämfört med de patienter som opererats med öppen kirurgi (se tabell 4).  

Tabell 4: Presentation av jämförelser mellan laparoskopisk versus öppen kirurgi  
 

Luftvägskomplikation  

Laparoskopi 

n=81  

Öppen 

kirurgi 

n =53  

Totalt 

n=134 

 p-värde 

Aspiration 0  (0) 3(5,7) 3 (1,5) 0,060 

Bronko/laryngospasm 4 (4,9) 2  (3,8) 6 (4,5) 0,542 

Hypoventilation 8  (9,9) 6  (11,3) 14 (10,4 0,502 

Hypoxi 61 (75,3) 36  (67,9) 97 (73,1) 0,386 

Obstruktivitet 2  (2,5) 1  (1,9) 3 (2,2) 0,656 

Ofri luftväg 0  (0) 1  (1,9) 1 (0,7) 0,396 

Omöjlig intubation 2  (2,5) 0  (0) 2 (1,4) 0,364 

Svår intubation 3  (3,7) 3  (5,7) 6 (4,5) 0,446 

reintubation 1  (1,2) 1  (1,9) 2 (1,5) 0,331 

Analys med Chi-två-test.  

 

3.4 Skillnader i perioperativa luftvägskomplikationer mellan de patienter 

med ASA klass I-II jämfört med de patienter med ASA klass III-IV 

Resultatet visade att det inte framkom några signifikanta skillnader i förekomst av 

perioperativa luftvägskomplikationer mellan ASA klass I-II  och ASA klass III-IV, se 

tabell 5.  

 

Tabell 5; Presentation av jämförelser mellan ASA klass I-II versus ASA klass III-IV 

 

Luftvägskomplikation  

ASA I-II 

n =72  

ASA III-IV 

n= 60  

Totalt 

n =132 

p-värde 

Aspiration 1(1,4) 1 (1,7) 2 (1,5) 0,704 

Bronko/laryngospasm 4 (5,6) 2(3,3) 6 (4,5) 0,601 

Hypoventilation 4 (5,6) 9 (15,0) 13 (9,8) 0,064 

Hypoxi 53 (73,6) 44 (73,3) 97 (73,5) 0,421 

Obstruktivitet 2 (2,8) 1 (1,7) 3 (2,3) 0,569 

Ofri luftväg 1 (1,4) 0 (0) 1 (0,8) 0,545 

Omöjlig intubation 1 (1,4) 1 (1,7) 2 (1,5) 0,704 

Svår intubation 5 (6,9) 1 (1,7) 6 (4,5) 0,152 

Reintubation 1 (1,4) 1 (1,7) 2 (1,5) 0,569 

     

Analys med Chi-två-test.  



 

17 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva perioperativa luftvägskomplikationer hos patienter 

som genomgått bukkirurgi under generell anestesi och hur vanligt förekommande det 

var vid bukkirurgi. De andra frågeställningarna var att undersöka skillnader i förekomst 

av perioperativa luftvägskomplikationer mellan de patienter som opererats med 

laparoskopisk kirurgi respektive öppen kirurgi samt mellan de patienter i ASA klasserna 

I-II och III-IV. 

 

Resultatet visade att den vanligaste perioperativa luftvägskomplikationen var hypoxi. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de patienter som opererats med 

laparoskopisk kirurgi jämfört med de patienter som opererats med öppen kirurgi 

respektive ASA klass I-II och ASA klass III-IV. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning visar att luftvägskomplikationer är vanligt förekommande vid 

bukkirurgi efter generell anestesi (Brueckmann et al., 2013; Kanat, Golcuk, Teke & 

Golcuk, 2007). 

Resultatet visade att den vanligaste perioperativa luftvägskomplikationen var hypoxi. 

Detta resultat överenstämmer med vad tidigare studier har påvisats (Pasin et al., 2007; 

Canet et al., 2010; McAlister, Bertsch, Man, Bradley & Jacka, 2005). Det fanns 

procentuellt fler perioperativa luftvägskomplikationer i gruppen som genomgick 

laparoskopisk kirurgi (7,6%) än i gruppen med öppen kirurgi (4,6%), men det nådde 

inte statistisk signifikans. Det var procentuellt vanligare hos patienter med ASA klass 

III-IV (11,7%) med perioperativa luftvägskomplikationer jämnfört med patienter med 

ASA klass I-II (4,5%). 

En förklaring till resultatet kan vara att 90 % av patienterna utvecklar någon grad av 

atelektaser under generell anestesi, på grund av patientens position och minskad 

funktionell residual kapacitet (Diaz-Fuentes, Rizwan, Hashmi & Venkatram, 2016). 

Obesa patienter har en minskning av funktionell residual kapacitet (FRC) och är mer 

benägna att desaturera vid induktion av allmän anestesi jämfört med friska patienter  

med normal vikt (de Jong, Futier & Millot, 2014). 
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Anestesisjuksköterskan måste ha både en praktisk och teoretisk kunskap där det ena inte 

kan utesluta det andra. Vårdandet ska utformas så att den tar hänsyn till patienters 

individuella behov där varje vårdsituation är unik. Svårigheter att inte kunna andas 

skapar obehag, ångest och lidande för patienten. Det krävs uppmärksamhet och kunskap 

hos anestesisjuksköterskan för att förebygga luftvägskomplikationer och på så sätt 

minska lidandet för patienten (Eriksson, 1985).  

Dunger et al. (2015) och Lai et al. (2007) beskriver att andnöd är en skrämmande 

upplevelse och kan ge upphov till ångest och oro vilket i sin tur kan leda till svårt 

lidande för patienten. 

Perioperativa luftvägskomplikationer förekom hos 6% av operationer i bukkirurgi som 

utfördes året 2017 under generell anestesi på aktuell klinik. Resultaten från tidigare 

forskning visar att perioperativa luftvägskomplikationer var observerat hos 5% till 58% 

av patienterna. En möjlig förklaring kan vara att i dessa studier har 

luftvägskomplikationer som inkluderats inträffat upp till 30 dagar efter operation (Kanat 

el al., 2007; Ntutumu et al., 2016; Scholes, Browning, Sztendur & Denehy, 2009; Canet 

et al., 2010) medan dokumentationen i Provisio avslutas när patienten lämnar 

uppvakningsavdelningen. 

4.2.1 Utveckling av perioperativa luftvägskomplikationer 

Tidigare forskning visar att hög ålder >60 år är en riskfaktor för utveckling av 

perioperativa luftvägskomplikationer (Owen, Perez, Lytle, Patel, Davis, Lin & 

Sweeney, 2012; Jering, Marolen, Shotwell, Denton, Sandberg & Ehrenfeld, 2015; 

Kodra, Shpatat & Ohri, 2016). I en nyligen genomförd retrospektiv studie av Ntutumu 

et al. (2016) med totalt 1205 inkluderade patienter som genomgick laparoskopisk 

operation framkom att hög ålder var en riskfaktor för utveckling av perioperativa 

luftvägskomplikationer. I föreliggande studie vilket även den var en retrospektiv studie 

var det fler patienter som var över 60 år jämfört med under 60 år vilket är en riskfaktor 

för utveckling av luftvägskomplikationer.  

Frågeställningen i denna studie berörde inte övre eller nedre bukkirurgi utan författarna 

till denna studie har tittat på bukkirurgi generellt. Dock visar tidigare studier att 

patienter som opereras med övre bukkirurgi löpte högre risk för att utveckla 

luftvägskomplikationer jämfört med patienter som opererats med nedre buk (Serejo da 
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Silva-Junior, Bastos, de Bruin, Mota & de Bruin, 2007; Scholes et al., 2009; Atalay, 

Uygur, Comert & Özkocak, 2011). Yang, Teng, Lee & Rose (2015) belyser att vid övre 

bukkirurgi opererar man närmare diafragman och det kan påverka diafragmans funktion 

postoperativt. Arozullah, Daley, Henderson & Khuri (2000) menar att det är bättre att 

operera högriskoperationer elektivt jämfört med att vänta på att en akut kirurgi blir 

nödvändigt för att förhindra att patienter utvecklar perioperativa 

luftvägskomplikationer. Studier visar att patienter som opererats med akut kirurgi har en 

högre riskfaktor att utveckla luftvägskomplikationer jämfört med patienter som 

opererats elektivt (Serejo et al., 2007; Kodra et al., 2016; Canet et al., 2010; 

Brueckmann et al., 2013). I föreliggande studie var de flesta operationer elektiva och 

var i högre grad kortare än 2 timmar vilket är bra ur risksynpunkt. 

I en retrospektiv studie av Owen et al. (2012) framkom ingen skillnad på operationstider 

mellan öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi. De menar att desto fler laparoskopier 

som operatörerna utför desto skickligare blir de och operationstiden blir då kortare. 

Milone et al. (2017) belyser i sin multicenterstudie att perioperativa 

luftvägskomplikationer var associerade med ökningen av operationstiden hos 

patienterna som opererades med öppen kirurgi men inte hos patienterna som opererades 

med laparoskopisk kirurgi.  

 

4.2.2 Skillnader i perioperativa luftvägskomplikationer mellan laparoskopisk vs 

öppen kirurgi 

Det utfördes fler laparoskopiska operationer jämfört med öppna operationer. Patienter 

som opererades med laparoskopisk kirurgi hade procentuellt fler perioperativa 

luftvägskomplikationer (7,6%) jämfört med patienter som opererades med öppen kirurgi 

(4,6%). Detta är lite motsägelsefyllt jämfört med tidigare studier som visar på att 

laparoskopiska operationer minskar risken för perioperativa luftvägskomplikationer 

jämfört med öppna operationer (Atalay et al., 2011; Hinoi et al., 2015; Wang, Gao, 

Yang & Guo, 2016). Milone et al. (2017) fann att laparoskopisk kirurgi är ett säkrare 

och ett effektivare sätt att behandla rektalcancer hos äldre patienter samt att 

laparoskopisk kirurgi reducerar uppkomsten av perioperativa luftvägskomplikationer. 

En orsak författarna nämde var att laparoskopisk operation gav mindre perioperativ 

smärta vilket kan ha en betydande roll i utvecklingen av perioperativa 
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luftvägskomplikationer då patienterna med smärtgenombrott efter operation oftast får 

narkotiska läkemedel som reducerar den respiratoriska funktionen och ökar 

atelektasbildningen.  

 

4.2.3 ASA klasser 

Det var procentuellt vanligare hos patienter med ASA klass III-IV att få perioperativa 

luftvägskomplikationer (11,6%) jämfört med patienter med ASA klass I-II (4,4%) vilket 

stämmer överens med tidigare studiers resultat.  

Wang et al. (2016) belyser att ASA klassicifering var signifikant associerad med 

perioperativa luftvägskomplikationer i deras studie. Det var högre risk att utveckla 

perioperativa luftvägskomplikationer om patienterna hade ASA klass >III (Hopkins et 

al. 2016; Jering et al. 2015).  

Larusson, Zingg, Hahnloser, Delport, Seifert & Oertli (2009) menar att ASA klass ökar 

med stigande ålder. I en retrospektiv studie av Brueckmann et al. (2013) påvisas att 

patienter med ASA klass>III var en oberoende variabel för reintubation. Owen et al. 

(2012) belyser att det var betydligt vanligare hos patienterna i ASA klass III-IV att få 

perioperativa luftvägskomplikationer. Visnjevac, Lee, Pourafkari, Dosluoglu & Nader 

(2014) visade i sin studie att patienter över 80 år med ASA klass III som hade god 

fysiskt status innan operation överlevde i högre grad än de patienter med sämre fysiskt 

status. I föreliggande studie var antalet patienter med ASA klass I-II många fler (1607st) 

än antalet patienter med ASA klass III-IV (515st) vilket kan vara en förklaring till 

resultatet. 

4.3 Metoddiskussion 

Studien var en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats. En retrospektiv studie 

passade bra till studiens syfte och tidsram, då det syftar till att samla in redan befintligt 

material (Polit & Beck, 2016). Det skulle även vara möjligt att genomföra en kvalitativ 

studie men då skulle fokus ha flyttats från utfallet av perioperativa 

luftvägskomplikationer till anestesisjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av 

luftvägskomplikationer vilket inte var syftet med studien.  

Operationsplaneringsprogrammet Provisio valdes för att kunna redovisa ett så stort 

material som möjligt med de data som fanns tillgängliga. Styrkan med att samla in data 
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från Provisio är att alla operationer registreras, detta ger en god reliabilitet då det är 

enkelt att reproducera registerdatan. Resultatet skulle därför upprepas om någon annan 

genomförde en analys på datamaterialet på samma sätt (Olsson & Sörensen, 

2011; Polit & Beck, 2016). 

Datainsamlingen begränsades till patienter som genomgått generell anestesi under 

perioden januari - december år 2017, för att få aktuella data där ett helt år fanns 

tillgängligt för analys. 

Författarna till föreliggande studie använde sig av en egenkonstruerad checklista då det 

inte fanns befintliga validerade instrument i tidigare studiers litteraturgenomgång. I 

föreliggande studie valdes luftvägskomplikationer baserade på SPOR registret, då dessa 

koder används för att dokumentera luftvägskomplikationer perioperativt i Provisio på 

berörd anestesiklinik. Det finns ingen standarddefinition över vilka symtom som räknas 

till perioperativa luftvägskomplikationer utan är beroende på hur varje studie har 

definierat olika luftvägskomplikationer. Ett pilottest av checklistan gjordes av 

författarna för att kontrollera att den fungerade och mindre korrigeringar fick göras. 

Intubationstid togs bort då informationen inte var dokumenterad i Provisio. 

Reliabiliteten mäter studiens pålitlighet (Polit & Beck, 2016). Då föreliggande studie är 

en retrospektiv registerstudie bygger reliabiliteten på att checklistan är rätt utformad 

samt noggrannhet hos författarna vid överföring av data och inmatning i SPSS. Risken 

finns alltid att data förs över fel till Excel eller från Excel till checklistan eller från 

checklistan till SPSS. För att minska risken för att fel uppgifter förts över genomfördes 

registreringen av data av två personer.  

Validitet innebär att studien mäter det som avses att mäta (Olsson & Sörensen, 2011; 

Polit & Beck, 2016). Då studien endast syftat till att undersöka förekomsten av 

perioperativa luftvägskomplikationer efter generell anestesi under bukkirurgi, och att 

jämföra förekomsten av luftvägskomplikationer vid laparoskopisk kirurgi respektive 

öppen kirurgi samt de olika ASA klasserna ansågs tillgängligt datamaterial vara 

tillräckligt. Validiteten hade troligen varit högre om patienters journaler hade granskats 

eller om tidsperioden hade varit längre istället för ett år men varit mer tidskrävande. 

En svaghet var att viss information inte har dokumenterats i Provisio eller blivit 

felaktigt dokumenterad så som övrig luftvägskomplikation istället för att dokumenterats 

med korrekt luftvägskomplikation. Oväntade händelser dokumenteras även i patientens 



 

22 

 

journal så övriga vårdgivare kan få tillgång till informationen, då det är mycket 

dubbeldokumentation idag och programmen är inte kompatibla med varandra och då 

kan nog Provisio prioriteras bort. Provisio blir inte ett tillförlitlig register om det inte 

dokumenteras på rätt sätt. Övrig luftvägskomplikation fick därför exkluderades ur 

studien. En annan förklaring kan vara att personal kan ha glömt, inte hunnit eller inte 

vet hur man ska dokumentera luftvägskomplikationer under operation och därför blir 

antalet komplikationer inte helt sanningsenliga.  

Registreringen av BMI värdet saknades på 53 patienter. En förklaring till det stora 

bortfallet kan vara att det inte är en skyldighet inför operation att dokumentera längd 

och vikt på de planerade kirurgpatienterna. Detta medförde att resultatet om BMI blev 

missvisande.  En journalgranskning hade givit ett större material med ett mer 

omfattande resultat men på grund av tidsperioden på sex veckor så valdes Provisio som 

datainsamlingsmaterial. Urvalet bukkirurgi valdes för att kunna jämföra laparoskopisk 

och öppen kirurgi. ASA klasserna togs med för att även där kunna göra en jämförelse 

för att se vilka patienter som hade mest luftvägskomplikationer. Bortfallet på 56 var för 

att dessa operationer uppfyllde inte inklusionskriterierna samt registrerats som övriga 

luftvägskomplikationer. 

Generaliserbarhet innebär att studiens resultat går att överföra till en större del av 

populationen (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2016). Materialet i studien är 

från ett års tid och från en medelstor anestesiklinik i Sverige. Ett begränsat material 

kräver emellertid försiktighet eftersom resultaten förmodligen inte är generaliserbara. 

Om datainsamlingsperioden hade varit längre hade det möjligen förbättrat 

generaliserbarheten men då tiden för studien var begränsad valdes ett år som 

tidsintervall. Resultatet är inte generaliserbart då det är för litet urval och skiljer sig 

mycket från tidigare forskning angående laparoskopisk kirurgi och ASA klass. Det finns 

alltid en risk för eventuell mänsklig felregistrering som kan missvisa resultatet såsom 

felregistrerat i Provisio eller felinmatat av författarna till denna studie.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Anestesisjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat i utförande av omvårdnadsåtgärder 

och i utveckling av vårdkvaliten. Kvalitetsregister innehåller en stor mängd data som 

kan vara till underlag för att följa upp vårdens kvalitet men det förutsätter att registret 

överensstämmer med verkligheten.  
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Studiens resultat visade att risken för att utveckla hypoxi kan vara ganska stor, 

framförallt hos de patienter som genomgått laparoskopi under generell anestesi. Det är 

viktigt att identifiera dessa patienter så tidigt som möjligt för att sätta in förebyggande 

åtgärder. I det naturliga vårdandet står patienten i fokus och anestesisjuksköterskan bör 

ha ett helhetsperspektiv på patienten och situationen de befinner sig i (Eriksson, 1994). I 

vården av patienten är det viktigt att anestesisjuksköterskan är observant på riskfaktorer 

som kan leda till individuellt lidande för patienten och att hen vet om vilka åtgärder som 

kan utföras för att minska patientens lidande. Sjukdomslidande förekommer på grund av 

sjukdom och behandling medan vårdlidande är något som Eriksson ser som ett onödigt 

lidande då det orsakas av sjukvården oavsett det är omedvetet eller medvetet.  

Denna studie kan hjälpa oss att öka våra kunskaper för vilka luftvägskomplikationer 

som kan vara vanligare hos patienter vid bukkirurgi som genomgår generell anestesi för 

att få indikatorer för hur den anestesiologiska omvårdnaden för dessa patienter kan 

optimeras. 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Tidigare studier visar att perioperativa luftvägskomplikationer i samband med generell 

anestesi är vanligt förekommande. Sannolikheten är stor att anestesisjuksköterskan i sin 

yrkesutövning kommer att möta och vårda dessa patienter, både före, under och efter 

operation. Resultatet i föreliggande studie kan ligga till grund för fortsatta studier om 

hur perioperativa luftvägskomplikationer kan minimeras. En registerstudie över en 

längre tidsperiod och att jämföra olika kliniker hade varit intressant för att få en större 

och bredare patientgrupp. Det skulle även vara av intresse att undersöka var 

luftvägskomplikationer dokumenteras, i patientjournalen eller i Proviso då 

anestesisjuksköterskor idag dokumenterar i flera olika journalsystem. 

 

4.6 Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att perioperativa luftvägskomplikationen förekom hos 6 

% av patienterna som genomgick bukkirurgi under generell anestesi. Föreliggande 

studie visar att mer uppmärksamhet behövs för att optimera omhändertagandet av 

patienter för att minimera risken för perioperativa luftvägskomplikationer som hypoxi. 

Det behövs dessutom tydligare rutiner för hur och vad som ska dokumenteras i Provisio. 
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