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Sammanfattning 

Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) karaktäriseras av total eller partiell blockering av 

luftvägen under sömn. Prevalensen är mellan 2–25 % i den generella populationen och 

majoriteten bedöms vara odiagnostiserade. Patienter med obstruktiv sömnapné löper större 

risk att drabbas av perioperativa komplikationer som hypoxi, atelektaser och svår intubation. 

Syfte: Syftet var att beskriva åtgärder för att förebygga komplikationer i det perioperativa 

förloppet av patienter med obstruktiv sömnapné. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Databaser som användes i sökningen 

var CINAHL och MEDLINE. Femton kvantitativa artiklar inkluderades i studien efter 

kvalitetsgranskning. 

Resultat: Resultatet delades in i tre kategorier med tillhörande subkategorier. Preoperativa 

åtgärder som identifierades var preoperativ diagnostisering och preoperativ 

övertrycksbehandling. Intraoperativa åtgärder som framkom var luftvägshantering och typ av 

anestesi. Postoperativa åtgärder som identifierades var respiratorisk behandling, positionering 

och postoperativ smärtlindring.  

Slutsats: I litteraturstudien analyserades och inkluderades femton vetenskapliga artiklar. De 

berörde tre olika delar i det perioperativa förloppet. Majoriteten av de inkluderade artiklarna i 

litteraturstudien talade för tidig övertrycksbehandling som metod för att förebygga 

respiratoriska komplikationer hos patienter med OSA.  

Nyckelord: Intraoperativ omvårdnad, obstruktiv sömnapné, postoperativ omvårdad, 

preoperativ omvårdnad. 
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Abstract 

Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is characterized by total or partial blockage of 

the airway during sleep. Prevalence is between 2-25% in the general population and the 

majority are estimated to be undiagnosed. Patients with obstructive sleep apnea are at greater 

risk of perioperative complications such as hypoxia, atelectasis and difficult intubation. 

 

Purpose: The purpose was to describe measures to prevent complications in the perioperative 

course of patients with obstructive sleep apnea. 

Methods: The study was conducted as a literature review. Databases used in the search were 

CINAHL and MEDLINE. Fifteen quantitative articles were included in the study after quality 

review.  
 

Results: The result was divided into three categories with associated subcategories. 

Preoperative measures identified were preoperative diagnosis and preoperative overpressure 

treatment. Intraoperative measures that emerged were airway management and type of 

anesthesia. Postoperative measures identified were respiratory treatment, positioning and 

postoperative pain relief.  
 

Conclusion: The literature review analyzed and included fifteen scientific articles. They 

affected three different parts of the perioperative period. The majority of the included articles 

in the literature review indicated early overpressure treatment as a method of preventing 

respiratory complications in patients with OSA. 

 

Key words: Intraoperative care, obstructive sleep apnea, postoperative care, preoperative 

care. 
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Inledning 
Obstruktiv sömnapné (OSA) är en folksjukdom som ökar världen över. Det är en riskfaktor 

som oftast underskattas i det perioperativa sammanhanget (Fassbender, Herbstreit, 

Eikermann, Teschler & Peters, 2016; Vasu, Grewal & Doghramji, 2012;). Den här 

litteraturstudien syftar till att sammanställa kunskapsläget kring perioperativa åtgärder i 

omhändertagandet av patienter med OSA för att kunna förebygga eventuella komplikationer. 

 

1. BAKGRUND 
Obstruktiv sömnapné har rapporterats som den vanligaste typen av sömnstörning. Tidigare 

forskning har definierat det som ett syndrom som är associerat med signifikanta 

morbiditetsfaktorer inkluderat störd nattsömn och dagtrötthet, men även med mer allvarliga 

konsekvenser som försämrad kognitiv funktion och sämre livskvalitet (Fassbender et al., 

2016; Lam, Kunder, Wong, Doufas & Chung, 2016; Shin et al., 2015). Tillståndet 

karaktäriseras av partiell eller total blockering av luftvägen under sömn. Blockeringen leder 

till andningsuppehåll som i sin tur gör att den drabbade vaknar till upprepande gånger för att 

återupprätta fri luftpassage. Luftvägsobstruktionen kan leda till periodvisa desaturationer med 

hyperkapni och kardiovaskulär dysfunktion som följd (American Society of Anesthesiologists 

[ASA], 2014; Lam et al., 2016). Prevalensen har rapporterats vara mellan 2–25 % i den 

generella populationen och majoriteten av de drabbade har uppskattats vara odiagnostiserade 

(Harrelson & Fencl, 2016; Vasu et al., 2012; Wolf, Pomerantz, Miller, Weiss- Coleman & 

Solomonides, 2016).  

Tidigare forskning har rapporterat polysomnografi som den mest effektiva metoden för att 

diagnostisera OSA. Undersökningen innebär att patienten får sova med övervakning som 

bland annat registrerar antalet apnéer och hypopnéer under sömn. Patienten bedöms ha OSA 

om han eller hon haft mellan 10 till 15 apnéer per timme tillsammans med ett eller fler av 

följande symtom: snarkning, orolig sömn, mardrömmar eller dagtrötthet (Henrichs & Walsh, 

2012; Harrelson & Fencl, 2016; Seet & Chung, 2010). Tidigare forskning kring behandling av 

OSA har rapporterat att mild OSA behandlas genom livsstilsförändringar som viktnedgång 

och avhållsamhet till alkohol och tobak. Vid allvarligare form av OSA har CPAP eller 

kirurgisk behandling rekommenderats (Aslan et al., 2018; Henrichs & Walsh, 2012; Semelka, 

Wilson & Floyd, 2018). 

Tidigare forskning har beskrivit att patienter med OSA, oavsett om de uppvisar symtom eller 

inte, innebär speciella utmaningar som måste hanteras för att minimera de perioperativa risker 

som föreligger (ASA, 2014; Fassbender et al., 2016). Patienterna erhåller sedativa, anestetika 

och opioder under det perioperativa förloppet. Det är läkemedel som har visat öka risken för 

luftvägskollaps och påverka ventilationsresponsen vilket leder till en försämring av den 

obstruktiva sömnapnén. Luftvägskollapsen sker till följd av tryckförändringar vid inspiration 

och exspiration vilket bidrar till ökad risk för hypoxi, hjärtarytmi och postoperativa 

komplikationer. Forskning har visat att med obstruktiv sömnapné löper större risk att drabbas 

av perioperativa komplikationer som hypoxi, lunginflammation, svår intubation, hjärtinfarkt, 

lungemboli, atelektaser, arytmier och oförutsedda händelser (Dhanda Patil & Patil, 2012; 

Vasu et al., 2012; Wolfe et al., 2016). 

1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning har rapporterat OSA som en folksjukdom som ökar världen över och 

påverkar patienters livskvalitet negativt. Det är en perioperativ risk som enligt tidigare studier 

oftast underskattas (Fassbender et al., 2016; Shin et al., 2015; Vasu et al., 2012). Tidigare 

forskning har visat att patienter med OSA är en patientgrupp med ökad risk att drabbas av 



6 
 

perioperativa komplikationer som bland annat hypoxi, atelektaser, lunginflammation och 

lungemboli (ASA, 2014; Dhanda Patil & Patil, 2012; Fassbender et al., 2016; Vasu et al., 

2012; Wolfe et al., 2016). Då komplikationerna som patientgruppen riskeras drabbas av 

potentiellt kan vara livshotande är det viktigt med fördjupad kunskap om området för en ökad 

patientsäkerhet. För att anestesipersonal därmed ska kunna förbygga och hantera de 

eventuella komplikationerna som kan uppstå behövs ytterligare kunskap om vilka åtgärder 

som kan förebygga komplikationer hos patienter med OSA.  

 

2. SYFTE 
Att beskriva perioperativa åtgärder för att förebygga komplikationer hos patienter med 

obstruktiv sömnapné. 

 

2.1 Frågeställningar 

Vilka preoperativa åtgärder finns för att förebygga komplikationer hos patienter med 

obstruktiv sömnapné? 

Vilka intraoperativa åtgärder finns för att förebygga komplikationer hos patienter med 

obstruktiv sömnapné? 

Vilka postoperativa åtgärder finns för att förebygga komplikationer hos patienter med 

obstruktiv sömnapné? 

 

3. METOD 
3.1 Design 

För att sammanställa kunskapsläget och svara på syftet valdes en litteraturstudie som metod. 

Ett flödesschema inspirerat av Polit och Beck (2017) användes som grund till arbetet (Figur 

1). 
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Figur 1. Flödesschema vid litteraturstudie. Fritt översatt från Polit och Beck (2017). 

 

3.2 Sökstrategi 

Innan sökning valdes relevanta ord ut ur syftet med avsikt att täcka studiens syfte. De orden 

var perioperativ åtgärd och obstruktiv sömnapné. Vid översättning i Svensk MeSH fanns inte 

perioperativ åtgärd som ett tillgängligt sökord. Därför användes perioperativ vård istället. Vid 

artikelsökning användes databaserna CINAHL och MEDLINE. Inför sökning översattes 

orden perioperativ vård och obstruktiv sömnapné i svensk MeSH till perioperative care och 

sleep apnea, obstructive. Varje databas ämnesordlista (CINAHL headings och MeSH terms) 

användes för att få fram rätt sökord. I en provsökning kombinerades sökorden med AND. 

Artiklar som ansågs svara på studiens syfte valdes ut. Efter genomgång av artiklarnas titel och 

abstrakt fann vi att endast ett fåtal artiklar kunde användas. På grund av det genomfördes en 

fritextsökning med perioperative care AND sleep apnea, obstructive. Då fann vi artiklar som 

svarade på syftet men som använde andra ämnesord. I och med det ändrade vi sökstrategi och 

nya ämnesord som testades var preoperative care, perioperative care och postoperative care 

med avsikt att täcka det hela perioperativa förloppet. I testsökningen identifierades även 

postoperative complications som ett vanligt förekommande ämnesord i artiklar som svarade 

på syftet. En ny sökning genomfördes därefter med sleep apnea, obstructive i kombination 

med perioperative care, preoperative care, postoperative care och postoperative 

complications (tabell 1). Sökorden kombinerades med AND och OR. Innan den slutliga 

sökningen gjordes testsökningar med olika kombinationer innehållande ord som prevention 

and control, intraoperaitve care och anesthesia. De kombinationerna gav mindre träffar. För 

att smalna av sökningen valde vi sedan att söka på NOT child* på titelnivå då vi märkte att 

mycket forskning handlade om barn. Begränsningar som gjordes i databaserna var forskning 

publicerad mellan 2008–2018, forskning på engelska samt peer reviewed. För att få hjälp med 

sökstrategin konsulterades bibliotekarie på Örebro universitet.  

Tabell 1. Sökordsöverssikt 

Sökord MeSH- termer CINAHL headings 

Preoperativ vård Preoperative care Preoperative care 

Perioperativ vård Perioperative care Perioperative care 

Postoperativ vård Postoperative care Postoperative care 

Postoperativa 

komplikationer 

Postoperative complications Postoperative complications 

Obstruktiv sömnapné Sleep apnea, obstructive Sleep apnea, obstructive 

 

3.3 Urval 

Med tanke på den breda sökningen fick tydliga inklusion- och exklusionskriterier tillämpas. 

Inklusionskriterier var forskning gjord på vuxna, artiklar som studerade perioperativa åtgärder 

i omhändertagandet av patienter med OSA och artiklar som hade ett etiskt godkännande. 

Exklusionskriterier var artiklar som forskade om kirurgisk behandling av OSA, artiklar som 

genomförts som reviews samt artiklar som studerade upplevelser av OSA. I första urvalet 

valdes artiklar ut via titel. Deras abstrakt lästes sedan igenom och artiklar som svarade på 

syftet valdes ut i urval två till att läsas i sin helhet. Fyrtiotre stycken artiklar lästes i sin helhet 

i urval tre. Utav de kom 17 stycken artiklar att inkluderas och genomgå kvalitetsgranskning 

(Figur 2 och bilaga 2). 
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Figur 2. Flödesschema 
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3.4 Kvalitetsgranskning 

Sjutton stycken artiklar inkluderades och genomgick kvalitetsgranskning. Varje artikel 

granskades självständigt av båda författarna på varsitt håll. Därefter diskuterades 

granskningen tillsammans och eventuella oklarheter lyftes. Artiklarna granskades med hjälp 

av två granskningsmallar. Den ena för randomiserad kontrollerad studie och 

observationsstudie med kontrollgrupp (Örebro universitet, 2015a) och den andra för 

kvantitativa studier utan kontrollgrupp (Örebro universitet, 2015b) för att bedöma den 

vetenskapliga kvaliteten. Studier som hade kontrollgrupp granskades utifrån vetenskaplig 

relevans, urval, intervention, bortfall, utfallsmått, resultat och kritiskt förhållningssätt. Studier 

utan kontrollgrupp granskades utifrån vetenskaplig relevans, urval, bortfall, utfallsmått, 

resultat och kritiskt förhållningssätt. Påståendena ja/nej/oklart/ej tillämpligt i 

granskningsmallarna omvandlades till poäng där påståenden som besvarades med ja 

omvandlades till ett poäng. Artiklar med <50% poäng bedömdes vara av låg kvalitet och 

exkluderades. Artiklar med 50–75% poäng bedömdes s medel kvalité och artiklar med >75% 

poäng bedömdes ha hög kvalitet och inkluderades till studien. Efter kvalitetsgranskning 

exkluderades två artiklar på grund av låg kvalitet (Bilaga 3). Referenslistor till de artiklar som 

valdes ut till att ingå i studien efter kvalitetsgranskning söktes igenom för att se om ytterligare 

artiklar som svarade på syftet kunde identifieras. Inga nya artiklar identifierades. 

3.5 Dataanalys 

Femton stycken kvantitativa artiklar med medel eller hög kvalitet inkluderades i studien. 

Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger för att få en bild av studiernas helhet. Det framkom 

att artiklarna studerade åtgärder i olika delar av det perioperativa förloppet. Litteraturstudiens 

frågeställningar omvandlades till kategorier utifrån vilken perioperativ del som berördes. För 

att svara på studiens frågeställningar och få en tydlig struktur av resultatet sorterades 

artiklarna därför in i kategorier utifrån vilken del i det perioperativa förloppet som berördes 

(tabell 2). Kategorierna skapade tre rubriker i resultatdelen med egna underrubriker som följd 

utifrån åtgärd. Relevant data för studiens syfte extraherades ur artiklarnas resultatdel och 

sorterades in i rätt kategori. Texten översattes till svenska med så exakt översättning som 

möjligt. Ett fåtal studier berörde flera delar i det perioperativa förloppet vilket bidrog till att 

samma artikel förekommer i flera delar av resultatet. För att få en klar bild av varje artikel 

gjordes en artikelmatris över varje inkluderad artikel (Bilaga 4). 
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Tabell 2. Redovisning av kategorisering av perioperativa åtgärder som framkommer i 

artiklarnas resultat 

 Preoperativa 

åtgärder 

Intraoperativa 

åtgärder 

Postoperativa 

åtgärder 

Blake et al. (2008)   X 

Blake et al. (2009)   X 

Brousseau et al. (2014)  X  

Chong et al. (2013) X   

Chung et al. (2014)  X  

Kong et al. (2016)   X 

Liao et al. (2009) X   

Liao et al. (2013) X  X 

Liao et al. (2017)   X 

Memtsoudis et al. 

(2013) 

 X  

Mutter et al. (2014) X   

Neligan et al. (2009)   X 

O´Gorman et al. (2013)   X 

Stefan et al. (2016)   X 

Suzuki et al. (2008) X  X 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2017) ska etiska överväganden ha utförts innan forskning genomförs 

på människor för att bevara de mänskliga rättigheterna. För att skydda den enskilde individen 

och vid forskning respektera människovärdet finns Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). De inkluderade artiklarna var alla därför granskade och 

godkända av en etisk kommitté för att vi skulle kunna försäkra oss om att etiska 

överväganden gjorts. Ingen data har medvetet uteslutits, plagierats eller manipulerats för att 

gynna studiens syfte. Studier som bedömdes vara av låg kvalitet exkluderades för att 

litteraturstudiens kvalitet och trovärdighet inte skulle påverkas till det sämre. Fokus har lagts 

på att göra en så korrekt redovisning som möjligt av studiernas resultat.  

 

4. RESULTAT 
De femton inkluderade studierna genomfördes i USA (n=5), Australien (n=2), Kanada (n=6). 

Singapore (=1) och Japan (=1).  Av de 58 037 patienter som inkluderades i studien var 49 % 

(n=28 616) kvinnor och 51 % (n=29 421) män. Samtliga studier har studerat åtgärder i det 

perioperativa förloppet i omhändertagandet av patienter med OSA. Typ av kirurgi, antal 
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deltagarna, kön, ålder, BMI, anestesimetod, perioperativ åtgärd och tidpunkt för studierna 

varierar (Tabell 3). 
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Tabell 3. Demografisk data. Typ av kirurgi, antal deltagare, kön, BMI, anestesimetod, perioperativ åtgärd, tidpunkt för artiklarnas datainsamling. 

Författare Typ av 

kirurgi 

Antal deltagare 

(n) 

Kön 

Män/Kvinnor (n) 

Ålder BMI kg/m2 

 

Anestesimetod Perioperativ åtgärd Tidpunkt  

Blake et al., 2008 Bukkirurgi 

Thoraxkirurgi 

Perifer 

kirurgi 

63 34/29 >18år OSA risk 

34.1+5.4 

Kontrollgrupp 

23.5+2.5 

Generell anestesi Postoperativ 

morfindos 

Positionering 

Ej redovisat 

Blake et al., 2009 Elektiv 

kirurgi 

62 35/27 >18 år Opiodsparande 

33.9 ±4.1 

Kontrollgrupp 

31.6±3.1 

Generell- och 

regional anestesi 

Opiodsparande 

protokoll som 

smärtlindrande 

metod 

Ej redovisat 

Brousseau et al., 

2014 

Buk- och 

thoraxkirurgi 

Ortopedisk 

kirurgi 

Perifer 

kirurgi 

91 66/25 >18 år Män 34.3±7.1 

Kvinnor 

39.2±9.9 

Generell- och 

spinalanestesi 

Luftvägshantering Juli-December 

2009 

Chong et al., 

2013 

Elektiv 

kirurgi 

463 282/181 >18 år 20–24,9= 53st 

25–29,9= 135st 

30–34,9= 173st 

>35=102 

Generell- och 

spinalanestesi 

Preoperativ 

diagnostisering 

Ej redovisat 

Chung et al., 

2014 

Elektiv 

kirurgi 

242 109/133 >18 år 29,5 (25.5,33.4) Generell- och 

regional anestesi 

Typ av anestesi November 

2007-December 

2009 

Kong et al., 2016 Bariatrisk 

kirurgi 

352 CPAP grupp 107/198 

Icke CPAP grupp 

4/43 

>18 år CPAP grupp 9.7 

± 0.55 

Kontrollgrupp 

48.7 ± 1.68 

Ej redovisat Perioperativ CPAP 2005–2009 

Liao et al., 2009 Elektiv 

kirurgi 

480 368/112 >18 år OSA 35 

Ej OSA 28 

Generell-, 

regional- och 

lokal anestesi 

Postoperativ CPAP Januari 1990-

December 2005 
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Liao et al., 2013 Elektiv 

kirurgi 

177 106/71 >18 år APAP 33,5+7 

Kontroll 32,9+ 

Generell- och 

regional anestesi 

Pre- och postoperativ 

APAP 

December 2009-

November 2011 

Liao et al., 2017 Elektiv 

kirurgi 

123 79/44 >18 år 33+8 Generell- och 

regional anestesi 

Postoperativ syrgas Februari 2012-

December 2015 

Memtsoudis et 

al., 2013 

Ortopedisk 

kirurgi 

30 024 16 151/13 873 >18 år Ej redovisat Neuraxial- och 

generell anestesi 

Neuraxial anestesi 2006–2010 

Mutter et al., 

2014 

Akut kirurgi 

Elektiv 

kirurgi 

20 488 10 348/10 140 >18 år Ej redovisat Ej redovisat Preoperativ diagnos April 1987-Mars 

2008 

Neligan et al., 

2009 

Gastric 

bypass 

40 CPAP grupp 5/15 

Kontrollgrupp 4/16 

>18 år CPAP 47,4 

Kontroll 46,3 

Generell anestesi Postoperativ CPAP Ej redovisat 

O´Gorman et al., 

2013 

Ortopedisk 

kirurgi 

138 95/43 >18 år 33.9+7.1 Ej redovisat Postoperativ APAP 2002–2005 

Stefan et al., 

2016 

Bariatrisk 

kirurgi 

5266 1635/3631 >18 år Ej redovisat Generell anestesi Postoperativ NIV Januari 2007-

Juni 2011 

Suzuki et al., 

2008 

Öron- näsa 

och 

halskirurgi 

28 28/ >25 år CPAP grupp 

27.6 ± 2.7 

Kontrollgrupp 

26.3 ± 3.9 

Generell anestesi CPAP Ej redovisat 

Förkortningar: APAP: Automatically-adjusting positive airway pressure, BMI: Body mass index, CPAP: Continuous positive airway Pressure, NIV: 

noninvasive ventilation, OSA: obstruktiv sömnapné
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4.1 Preoperativa åtgärder 

Fem studier undersökte åtgärder i det preoperativa omhändertagandet av patienter med OSA 

(Chong et al., 2013; Liao, Yegneswaran, Vairavanathan, Zilberman & Chung, 2009; Liao et 

al., 2013; Mutter et al., 2014; Suzuki, Saigusa, Kurogi, Morita & Ishizuka, 2008) (Tabell 4).  

4.1.1 Preoperativ diagnostisering 

Två studier undersökte vilken effekt den preoperativa bedömningen hade för uppkomsten av 

postoperativa komplikationer (Chong et al., 2013; Mutter et al., 2014).  

Preoperativ diagnostisering med bedömningsinstrument visade sig vara en lika effektiv metod 

att diagnostisera patienter med OSA som diagnostisering genom polysomnografi. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i förekomst av postoperativa komplikationer mellan de som 

diagnostiserats genom bedömningsinstrument och de som fått diagnos via polysomnografi 

(Chong et al., 2013). Utan diagnos ökade risken för kardiovaskulära komplikationer i en 

studie där risken för postoperativa komplikationer undersökts bland patienter med eller utan 

diagnostiserad OSA. I samma studie påvisades att risken för respiratoriska komplikationer i 

båda grupperna var ökad. En befintlig diagnos innebar inte en minskad risk att drabbas av 

respiratoriska komplikationer (Mutter et al., 2014). 

4.1.2 Preoperativ övertrycksbehandling 

Tre studier undersökte vilken effekt preoperativ övertrycksbehandling hade på postoperativa 

komplikationer (Liao et al., 2009; Liao et al., 2013: Suzuki et al., 2008). Preoperativ 

behandling med automatiskt justerande övertrycksbehandling (APAP) och kontinuerlig 

övertrycksbehandling (CPAP) visade sig ha effekt i uppkomsten av respiratoriska 

komplikationer och minskade uppkomsten av apnéer. Det minskade respiratoriska avvikelser 

och förbättrade patienternas syresättning (Liao et al., 2009; Liao et al., 2013; Suzuki et al., 

2008). Patienter med OSA som inte hade CPAP hemma men som var i behov av det efter 

kirurgi drabbades av flest komplikationer (Liao et al., 2009). 

4.2 Intraoperativa åtgärder 

Tre studier undersökte intraoperativa åtgärder i omhändertagandet av patienter med OSA 

(Brousseau, Dobson & Milne, 2014; Chung, Liao, Elsaid, Shapiro & Kang, 2014; 

Memtsoudis et al., 2013) (Tabell 4). 

4.2.1 Luftvägshantering 

En studie avsåg att undersöka luftvägshantering av patienter med OSA. Majoriteten av 

patienterna med OSA bedömdes som Cormack-Lehane grad 1 och 2 vid laryngoskopering. En 

mindre andel bedömdes vara av Cormack-Lehane grad 3. Intubering med direkt laryngoskopi 

var den mest förekommande metoden vid luftvägshantering. I en mindre del av patientfallen 

krävdes hjälpmedel som ”Glidescope” eller ”Lightwand” för att etablera fri luftväg och 

minska desaturationer. Antalet desaturationer var associerat med längre tid på 

uppvakningsavdelningen (Brousseau et al., 2014). 

4.2.2 Typ av anestesi 

Två studier undersökte vilken anestesimetod som gav minst postoperativa komplikationer hos 

patienter med OSA (Chung et al., 2014; Memtsoudis et al., 2013).  

I samband med neuraxial anestesi observerades mindre respiratoriska komplikationer i 

jämförelse med användandet av generell anestesi (Memtsoudis et al., 2013). Chung et al. 

(2014) observerade ingen skillnad i  apnea hypopnea index (AHI) beroende på om patienterna 



15 
 

erhöll generell eller regional anestesi. En ökning i AHI observerades i båda grupperna oavsett 

vilken anestesimetod som använts. 

4.3 Postoperativa åtgärder 

Nio studier undersökte postoperativa åtgärder i omhändertagandet av patienter med OSA 

(Blake, Chia, Donnan & Williams, 2008; Blake, Yed, Donnan & Williams, 2009; Kong et al., 

2016; Liao et al., 2013; Liao et al., 2017; Neligan et al., 2009; O´Gorman, Gay & 

Morgenthaler, 2013; Stefan et al., 2016; Suzuki et al., 2008) (Tabell 4). 

4.3.1 Respiratorisk behandling 

Sex studier avsåg att undersöka om övertrycksbehandling var en effektiv postoperativ åtgärd 

(Kong et al., 2016; Liao et al., 2013; Neligan et al., 2009; O´Gorman et al., 2013; Stefan et al., 

2016; Suzuki et al., 2008). 

Övertrycksbehandling visade sig vara en effektiv postoperativ åtgärd för patienter med OSA. 

Behandling med CPAP eller APAP förbättrade utfallsmåtten AHI, esophageal pressure (Pes) 

och saturation. Patienter som behandlades med övertrycksbehandling drabbades av färre 

respiratoriska komplikationer som atelektaser och pneumoni (Kong et al., 2016; Liao et al., 

2013; Suzuki et al., 2008). Behandling med CPAP omedelbart efter extubation gav en 

minskad försämring i uppmätta lungfunktioner (Neligan et al., 2009). De patienter som erhöll 

noninvasiv ventilation (NIV) på eller efter dag tre postoperativt hade en ökad risk för 

reintubation och förlängd sjukhusvistelse (Stefan et al., 2016). I en av de sex studierna som 

undersökte effekten av övertrycksbehandling observerades ingen skillnad i AHI och 

saturation (O´Gorman et al., 2013). 

Postoperativ syrgasbehandling visade sig ha effekt bland patienter med OSA. I en studie av 

Liao et al., (2017) erhöll interventionsgruppen 3 liter syrgas på grimma som komplement till 

rutinvården. Det resulterade i förbättrad saturation, färre desaturationer, minskat antal apnéer 

och förkortad längd på apneér.  

4.3.2 Postoperativ smärtlindring 

Två studier undersökte effekten av postoperativ smärtlindring vid omhändertagandet av 

patienter med OSA (Blake et al., 2008; Blake et al., 2009). 

Den postoperativa morfindosen visade sig inte vara avgörande för förekomsten av 

respiratoriska komplikationer som antal AHI och desaturationer bland patienter med OSA 

(Blake et al., 2008; Blake et al., 2009). Den kumulativa morfindosen visade sig vara 

avgörande för central sömnapné men inte för OSA (Blake et al., 2008). 

4.3.3 Positionering 

Effekten av postoperativ positionering framkom i två studier. Det noterades en ökning av 

antal AHI om patienterna låg i ryggläge postoperativt (Blake et al., 2008; Chung et al., 2014). 
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Tabell 4. Resultatöversikt över perioperativa åtgärder.  

Författare Deltagare 

(n) 

Utfallsmått Tid för mätning Perioperativ åtgärd P- värde 

Blake et al., 2008 63 SpO2 

Antal respiratoriska 

händelser/timme 

12 timmar postoperativt Postoperativ morfindos 

 

Postoperativ positionering 

0,3 

 

0,004 

Blake et al., 2009 62 SpO2 

Antal respiratoriska 

händelser/timme 

12 timmar postoperativt Opiodsparande protokoll 0,59 

Brousseau et al., 2014 91 % 

Längd på 

uppvakningsavdelningen 

Ej specificerat Luftvägshantering  

<0.002 

Chong et al., 2013 463 Antal fall av 

postoperativa 

respiratoriska 

komplikationer 

Ej specificerat Polysomnografi  >0.05 

Chung et al., 2014 242 AHI 3 dagar postoperativt Anestesimetod 

(Regional anestesi eller generell anestesi) 

 

Postoperativ positionering 

 

0.069 

 

<0.001 

Kong et al., 2016 352 Antal fall av 

postoperativa 

respiratoriska 

komplikationer 

30 dagar postoperativt Perioperativ CPAP 0.0002 
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Liao et al., 2009 480 Antal fall av 

postoperativa 

komplikationer 

Ej specificerat Postoperativ CPAP <0.05 

Liao et al., 2013 177 AHI 

SpO2 

Preoperativ natt 1-3  

Postoperativ natt 1-5  

Pre- och postoperativ APAP 0.001 

<0.05 

Liao et al., 2017 123 SaO2 

AHI 

ODI 

Apné-hypopné duration 

Postoperativ natt 3 Postoperativ syrgas <0.001 

.016 

<.0001 

.002 

Memtsoudis et al., 2013 30 024 Antal fall av 

postoperativa 

komplikationer 

Ej specificerat Anestesimetod 

(Neuraxial anestesi eller generell anestesi) 

 

0.0177 

Mutter et al., 2014 20488 Antal kardiovaskulära 

komplikationer 

Antal respiratoriska 

komplikationer 

Ej specificerat Preoperativ diagnos 0.009 

 

<0.001 

Neligan et al., 2009 40 FEV1 

FVC 

PFER 

1 timme efter extubation 

24 timmar efter 

extubation 

Postoperativ CPAP  0.003 

0.006 

0.008 

O´Gorman et al., 2013 138 AHI 

ODI 

SaO2 

24 timmar postoperativt Postoperativ APAP .25 

.56 

.67 

Stefan et al., 2016 5266 Antal fall av 

postoperativa 

komplikationer 

Ej specificerat Postoperativ NIV <0.001 
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Suzuki et al., 2008 28 ODI 

Pes 

Första postoperativa 

natten 

CPAP 0.117 

0.006 

Förkortningar: APAP: Automatically-adjusting positive airway pressure, BMI: Body mass index, CPAP: Continuous positive airway pressure, NIV: 

Noninvasive ventilation, FEV1: Forced expiratory volume in 1s, FVC: Forced vital capacity, ODI: Oxygen desaturation index, OSA: obstruktiv sömnapné, 

Pes: esophageal pressure, PFER: Peak expiratory flow rate, SaO2: Syremättnad mätt med hjälp av blodanalys t.ex. blodgas, SpO2: Syremättnad mätt med 

pulsoxymeter. 
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4.4. Resultatsammanfattning 

 De femton inkluderade artiklarna studerade olika åtgärder perioperativt. Majoriteten av 

artiklarna handlade om de postoperativa åtgärderna. I litteraturstudien framkom att 

diagnostisering via bedömningsinstrument var en lika effektiv metod som diagnostisering via 

polysomnografi. Att påbörja övertrycksbehandling preoperativt hade positiv inverkan och 

minskade postoperativa komplikationer. Resultatet kring regional anestesi framför generell 

anestesi var tvetydigt då två studier talade emot varandra. Vid luftvägshantering av patienter 

med OSA var direkt laryngoskopi det vanligaste tillvägagångssättet. Postoperativt visade sig 

övertrycksbehandling ha effekt mot respiratoriska komplikationer. Den postoperativa 

morfindosen visade sig inte vara avgörande för patienter med OSA. Avslutnings visade sig 

positionering i ryggläge postoperativt ha en negativ inverkan på ventilationen.  

4.5 Evidensgrad 

Litteraturstudien bedöms vara av måttlig evidensgrad. Graderingen baseras på Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2007) och bygger på fyra 

kvalitetsaspekter; typ av studier, studiekvalitet, samstämmighet och relevans. Alla 

inkluderade studier är efter kvalitetsgranskning bedömda som medel eller hög kvalitet. Det 

finns en samstämmighet i majoriteten av artiklarnas resultat. Antalet totala studiedeltagare i 

alla inkluderade studier är 58 037. Artiklarna bedöms som relevanta och representativa. Då 

alla artiklar som inkluderades i studien var kvantitativa bidrog det till en minskad risk för 

subjektiv tolkning av resultatet. Artiklarna var genomförda i fem olika länder där majoriteten 

bedöms ha liknande vårdmiljöer som i Sverige. Författarna anser att litteraturstudiens resultat 

kan tillämpas och appliceras i svenska vårdmiljöer.  

 

5. Diskussion 
5.1. Metoddiskussion 

För att svara på litteraturstudien syfte genomfördes sökningar i CINAHL och MEDLINE. 

CINHAL användes då den är en databas inom hälso- och sjukvårdsområdet med artiklar inom 

bland annat omvårdnadsvetenskap, medicin och biomedicin. MEDLINE valdes då den 

innehåller referenser inom omvårdnadsvetenskap och medicin. Pubmed var ett alternativ till 

MEDLINE. Författarna valde MEDLINE framför Pubmed för att få indexerade artiklar. Det 

kan ha lett till att nypublicerade artiklar som endast publicerats i Pubmed missats (Polit & 

Beck, 2017). I efterhand kan det tänkas att en sökning borde genomförts i Pubmed istället då 

det eventuellt kunde identifierat fler artiklar. 

I båda databaserna användes kontrollerade ämnesord. Vid sökningen i CINAHL användes 

CINHAL headings och i MEDLINE användes istället MeSH-termer. Fördelen med att 

använda sig utav MeSH och headings är att sökningen blir mer systematisk och chansen att 

fånga artiklar som svarar på syftet ökar (Polit & Beck, 2017). Artiklar som inte använt sig av 

ämnesord kan ha missats i litteratursökningen. I efterhand kan det tänkas varit bra att 

kombinera in fritextord i sökningen. Under processen har en bibliotekarie konsulterats för att 

stärka sökningen vilket talar för att en relevant sökning har genomförts. En genomgång av de 

inkluderade artiklarnas referenslistor genomfördes. Inga nya artiklar som svarade på syftet 

identifierades vilket författarna anser stärker litteraturstudiens sökning. 

Litteraturstudiens sökstrategi fick justeras efter att den inledande sökningen resulterade i för 

få användbara artiklar. Den slutliga sökningen innehöll sökorden sleep apnea, obstructive, 

preoperative care, perioperative care, postoperative care och postoperative complications.  

Sökorden kombinerades med de booleska operatörerna AND och OR för att både bredda och 

smalna av sökningen (Polit & Beck, 2017) Vi testade att addera anesthesia i sökningen vilket 
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resulterade i för få träffar. Det kan tolkas som att kontexten var självklar i artiklarna. Att 

använda intraoperative care eller intraoperative complications resulterade i mindre träffar och 

blev därför inte aktuellt att använda. Avgränsningen NOT child* kan ha lett till att artiklar 

som forskat på både barn och vuxna fallit bort i sökningen vilket kan ses en svaghet. 

De begränsningar som gjordes var artiklar på engelska, forskning publicerad mellan 2008–

2018 och peer reviwed. I och med det kan artiklar på andra språk fallit bort i sökningen. 

Författarna ansåg det inte möjligt att under den begränsade tid som arbetet skulle utföras på 

att kunna översätta och bearbeta artiklar på andra språk. Det innebär att relevanta artiklar kan 

ha missats. I CINAHL användes begränsningen peer reviwed för att endast få fram 

vetenskapligt granskad forskning och därmed öka kvaliteten på litteraturstudien.  

Sjutton artiklar kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes 

oberoende av båda författarna för att få en så tillförlitlig granskning som möjligt och på så sätt 

styrka litteraturstudiens resultat. Vid genomgång av artiklarnas kvalitetsgranskning fann vi att 

båda författarnas granskningar var likvärdiga. Det ökar litteraturstudiens reliabilitet. Syftet 

med kvalitetsgranskningen var att identifiera styrkor och svagheter i studierna för att på så sätt 

bedöma evidensen (Polit & Beck, 2017). För att öka litteraturstudiens tillförlitlighet 

inkluderades enbart artiklar med medel eller hög kvalitet.  

De olika fynden i artiklarnas resultat gjorde att vi fick utveckla ett system för att extrahera 

resultat (Polit & Beck, 2017). För att på ett systematiskt sätt kategorisera resultatfynden 

användes studiens frågeställningar för kategorisering. De studier som innehöll resultat som 

passade in under flera frågeställningar tilläts hamna under fler än en kategori för att inte missa 

data. För att få en tydlig överblick skapades en tabellöversikt (tabell 2).  

Resultatet i litteraturstudien kan uppfattas spretigt eftersom resultat belyser olika delar i det 

perioperativa förloppet. I försök att göra det mer överskådligt skapades en resultattabell som 

sammanställer de perioperativa åtgärderna (tabell 4). I efterhand kan det tänkas att det varit 

bättre att studera åtgärder under en perioperativ del alternativt undersöka effekten av en 

specifik åtgärd. 

Reliabilitet och validitet är avgörande för att bedöma kvalitén i kvantitativa studier (Polit & 

Beck, 2017). Majoriteten av de inkluderade studierna använde sig av olika respiratoriska 

utfallsmått som saturation (SaO2), oxygen desaturation index (ODI) och apnea hypopnea 

index (AHI) för att bedöma effekten av olika åtgärder. Reliabiliteten bedöms som hög då 

utfallsmåtten anses vara väl etablerade utfallsmått. Det ökar interbedömarreliabiliteten. I 

litteraturstudien är mätvärdena åtgärder för att minska uppkomsten av komplikationer. 

Validiteten i studien bedöms vara hög då de inkluderade studierna mäter det som avses mätas. 

Urvalen i artiklarna är representativa vilket ökar möjligheten till generalisering. Då det är få 

artiklar i vår litteraturstudie om varje åtgärd minskar möjligheten till generalisering vilket kan 

ses som en svaghet. Det som ändå kan styrka litteraturstudiens generaliserbarhet är att 

resultatet lyckats fånga det som rekommenderats i guidelines av ASA (2014). 
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5.2 Resultatdiskussion 

Femton vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien. Resultatet presenterade pre-, 

intra- och postoperativa åtgärder för att minska uppkomsten av komplikationer hos patienter 

med OSA. Majoriteten av de inkluderade artiklarna i studien presenterade åtgärder i den 

postoperativa vården. 

Resultatet i litteraturstudien presenterade att diagnostisering med hjälp av 

bedömningsinstrument var lika effektivt som diagnostisering med polysomnografi. Det i 

samstämmighet med andra studier som presenterat bedömningsintrument som en bra metod 

för att diagnostisera patienter med OSA (ASA, 2014; Fassbender et al., 2016; Spence, Han, 

McGuire & Couture, 2015; Williams, Williams, Stanton & Spence, 2017). Polysomnografi 

har ansetts vara standardmetod för att diagnostisera OSA i tidigare studier (Gokay, Tastan & 

Orhan, 2016; Henrichs & Walsh, 2012; Harrelson & Fencl, 2016; Seet & Chung, 2010). 

Användandet av polysomnografi går inte alltid att tillämpa då det inte finns på alla sjukhus 

och är mer tidskrävande (Gokay et al., 2016). Att istället kunna använda sig av ett 

bedömningsinstrument anses värdefullt enligt författarna. Enligt andra studier är det en säker 

metod för att diagnostisera patienter med OSA och minska risken för komplikationer (Spence 

et al., 2015; Gokay et al., 2016).  

Den åtgärden som majoriteten av artiklarna presenterade var perioperativ 

övertrycksbehandling för att minska uppkomsten av respiratoriska och kardiovaskulära 

komplikationer (Neligan et al., 2009; Liao et al., 2013; Suzuki et al., 2008; Kong et al., 2016; 

Stefan et al., 2016). Det bekräftas av flera studier (ASA,2014; Chung, Nagappa, Singh & 

Mokhlesi, 2016; McEvoy et al., 2016; Sundar, Chang & Smetana, 2011). Litteraturstudiens 

resultat talar för tidig övertrycksbehandling då patienter som erhöll behandling i ett senare 

skede drabbades av fler komplikationer. Det kan enligt författarna tänkas bero på att 

behandling med övertryck är en påfrestande behandling. Är patienten ovan kan behandlingen 

vara svår att tolerera och därför svår att starta postoperativt. Patienter med pågående 

behandling rekommenderas att använda övertrycksbehandling perioperativt. Compliance med 

CPAP ökar om patienten tar med sig sin egen utrustning till sjukhuset (ASA, 2014; Gammon 

& Ricker, 2012). 

I litteraturstudiens resultat är det ett mindre antal artiklar som undersökt och presenterar 

åtgärder kring luftvägshantering, typ av anestesi, positionering, syrgasbehandling och 

postoperativ smärtlindring.  På grund av det låga antalet artiklar om varje åtgärd vill 

författarna poängtera att det kan vara svårt att dra några slutsatser utifrån det resultatet. 

Resultat från tidigare litteratursammanställningar överensstämmer däremot med de artiklar 

som ingår i litteraturstudien vilket kan tala för att resultatet kan tillämpas (ASA, 2014; Isono, 

2009; Gammon & Ricker, 2012; Lemus, McMullin & Balinowski, 2018; Porhomayon, Nader, 

Leissner & El- Solh, 2014; Ward, 2015). 

Det noterades i litteraturstudiens resultat att komplikationer bland patienter med OSA även 

uppträdde i ett senare skede. Tidigare studier har visat att patienter med OSA ofta drabbas av 

komplikationer efter 48–72 timmar (Spence et al., 2015). Enligt författarna är det ett 

intressant fynd med tanke på att många patienter med OSA redan är utskrivna från den 

postoperativa avdelningen innan 72 timmar har passerat. Kunskap om OSA och dess 

långvariga risker kan vara bristfällig på vårdavdelning. Där kan möjligheten till utökad 

övervakning dessutom vara begränsad och därmed innebära en risk för patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 3, 4§) är sjukvårdpersonal skyldiga att bidra 

till en hög patientsäkerhet. Litteraturstudiens resultat kan härledas till patientsäkerhetslagen 

där vi som hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att arbeta utifrån kunskap och evidens för 
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att minska risken för vårdskador. Eftersom den här patientgruppen har en ökad risk för 

uppkomsten av perioperativa komplikationer kan ökad kunskap leda till ökad patientsäkerhet.  

Ur ett etiskt perspektiv med beaktande av de mänskliga rättigheterna är alla människor födda 

lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt till liv och personlig säkerhet (Förenta 

nationerna [FN], 1948). De mänskliga rättigheterna kan även kopplas samman med hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap 3) som säger att vården ska ges med respekt för den 

enskilde människans värdighet och människors lika värde. Sjukvården ska även förebygga 

ohälsa. Enligt författarna ligger det till grund för vårat arbete i mötet med alla patienter med 

ett extra öga för patienter med ökade risker för komplikationer. På så sätt kan 

patientsäkerheten bevaras med respekt för rätten till liv och säkerhet. 

Flera tidigare studier bekräftar att patienter med OSA är associerade med ökad samsjuklighet 

och kommer i kontakt med vården oftare (Henrichs & Walsh, 2012; Semelka et al., 2018; 

Spence et al., 2015) Utifrån ett samhällsperspektiv så innebär det ökade vårdkostnader och 

ökat antal vårddygn vilket är resurskrävande. Vården idag är belastad med en ständig 

diskussion kring vårdplatser. Genom ökad kunskap anser författarna att vården av patienter 

med OSA kan optimeras och därmed effektivisera användandet av resurserna. Det kan tänkas 

och spekuleras ifall det kan bidra till kortare vårdtider för att på så vis göra fler vårdplatser 

tillgängliga. Författarna spekulerar om tidig diagnostisering och behandling preoperativt 

minskar de riskerna som föreligger perioperativt och framförallt de sena komplikationerna 

som kan uppstå inom 72 timmar. På sätt kan det kanske bli mer patientsäkert för patienter 

med OSA att skrivas ut till hemmet tidigt.  

5.3 Kliniska implikationer 

Patienter med OSA löper ökad risk att drabbas av perioperativa komplikationer som i sin tur 

kan leda till längre vårdtider. Båda bidrar till patientlidande och ökade vårdkostnader. Genom 

att kontinuerligt ta del av ny forskning med ett kritiskt förhållningssätt kan aktuell forskning 

implementeras i klinisk verksamhet för att bidra till bästa möjliga vård av patienterna. Det är 

allmänt känt att patienter med OSA är en grupp som kan skapa problem utifrån ett 

anestesiologiskt perspektiv perioperativt. Litteraturstudiens resultat kan tillämpas i klinisk 

verksamhet genom att kunskap om åtgärder som förebygger komplikationer därmed kunna 

påbörja de åtgärderna i mötet med patienter drabbade av OSA. För att få så hög 

patientsäkerhet som möjligt är det viktigt att använda sig av de åtgärder som finns tillgängliga 

i klinisk verksamhet. 

5.4 Fortsatt forskning 

Det finns behov av fortsatt forskning om perioperativa åtgärder för patienter med OSA. 

Majoriteten av forskningen är gjord på de postoperativa åtgärderna vilket kan förklaras med 

att det är då patienter med OSA brukar drabbas av flest komplikationer. Forskning för att 

utveckla och besvara frågeställningar kring de intraoperativa åtgärderna är önskvärt. Mycket 

av den forskning som är gjord inom området är överlag gjord innan 2000-talet. Vid 

litteratursökningen identifierades många sammanställningar istället för orginalforskning vilket 

sammanfattningsvis betyder att området är i behov av mer ny forskning.   

5.5 Slutsats  

Patienter med OSA kräver särskilda åtgärder för att risken för komplikationer ska minskas. 

Majoriteten av litteraturstudiens inkluderade artiklar talade för perioperativ 

övertrycksbehandling. Preoperativ diagnostisering, typ av anestesi, luftvägshantering, 

postoperativ smärtlindring, syrgasbehandling och positionering var andra åtgärder som 

berördes. Patienter med OSA kan vara en utmaning för anestesisjuksköterskan och kräver 

medvetenhet och kunskap för att upprätthålla patientsäkerhet. 
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prediction of 

postoperative 

respiratory 

obstruction and 

hypoxaemia 

 

Anesthesia and 

Intensive care 36(3) 

 

s. 379-384 

 

Australien 

 

 

 

Att undersöka 

sambandet mellan 

preoperative 

bedömning av OSA 

och incidensen av 

respiratorisk 

obstruktion och 

desaturation i det 

tidiga postoperativa 

förloppet. 

Metod: Kohortstudie 

 

Inklusionskriterier: BMI >27 kg/m2 

tillsammans med två kriterier i ett OSA 

protokoll. Eller ett kriterie i OSA protokoll 

tillsammans med fysiska kännetecken för 

OSA. Patienterna inkluderades om de var 

planerade för elektiv kirurgi med generell 

anestesi och i behov av inläggning. 

 

Exkluderade: Patienter med redan CPAP 

behandling för sin OSA utifrån genomförd 

polysomnografi.  

 

Urval/urvalsförfarande/datainsamlingsmetod: 

Patienter screenades på preoperativ klinik för 

OSA. Totalt 63 inkluderade patienter. 30 

stycken i kontrollgruppen. 33 stycken i 

interventionsgruppen.  

 

Analysmetod: unparied t- test och Fisher´s 

exact test. 

Styrkor: Bra resultat 

med tydliga tabeller. 

Relevanta statistiska 

metoder. 

 

Svagheter: Svårt att 

följa deltagarna 

genom studien. 

Otydligt hur många 

som accepterade 

respektive avböjde. 

Underförstådd 

information. 

 

Vetenskaplig kvalitet: 

Medel 

Den postoperativa 

kumulativa 

morfindosen var 

avgörande för central 

apné men inte 

obstruktiv sömnapné 

(P= 0,3) Att ligga på 

rygg> 70 % av den 

övervakade tiden 

ökade risken för antal 

obstruktiva 

respiratoriska 

problem (P= 0,004) 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Blake, D. W., Yew, 

C. Y., Donnan, G. B., 

& Williams, D. L. 

 

2009 

 

Postoperative 

analgesia and 

respiratory events in 

patients with 

symptoms of 

obstructive sleep 

apnea 

 

Anesthesia and 

Intensive Care 37(5) 

 

s.720-725 

 

Australien 

Att jämföra 

standardbehandling med 

patientkontrollerad 

analgesi (PCA), med ett 

opiodsparande protokoll 

med patientkontrollerad 

tramadol och parecoxib 

samt ”rescue only” 

morfin.  

Metod: Randomiserad kontrollerad 

studie 

 

Inklusionskriterier: Patienter som var 

bedömda med OSA risk inför elektiv 

kirurgi med generell anestesi som 

förväntades vara i behov av opioder 

eller liknande postoperativt. 

 

Exklusionskriterier: Patienter som var 

diagnostiserade med OSA med CPAP 

behandling. Patienter som skulle 

genomgå thoraxoperation eller stor 

abdominell kirurgi. Patienter planerade 

för ventilationsstöd på 

intensivvårdsavdelning postoperativt. 

Patienter med trakeostomi eller 

tidigare allvarlig reaktion eller 

kontraindikation för tramadol, morfin, 

parecoxib eller ketamin.  

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamling: 

94 patienter tillfrågades. 65 patienter 

inkluderades och randomiserades. 3 

patienter blev exkluderades på grund 

av tidiga postoperativa komplikationer. 

De var 30 i opiodgruppen och 32 i den 

Styrkor: Tydlig och 

relevant metod. 

 

Svagheter: Redovisar 

inte om någon 

tackade nej till att 

vara med.  

 

Vetenskaplig kvalitet: 

Medel 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan de olika 

läkemedelsprotokollen i 

respiratoriska händelser 

P= 0,59. 



38 
 

opiodsparande gruppen. En portabel 

ventilator kopplades upp mot 

patienterna på 

uppvakningsavdelningen. Data som 

insamlades var thorakala och 

abdominalna respirationsrörelser, 

luftflöde, pulsoxymetri, rörelse och 

position hos patienterna. 

Andra data som samlades in var doser 

av smärtlindring och tid för 

administrering samt smärtskattning. 

Data analyserades från en 12 timmars 

period. Antalet kvinnor i 

interventionsgruppen var 13. 19 

stycken män. Medelåldern i 

interventionsgruppen var 53+14. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnummer, 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Brousseau, C. 

A., Dobson, G. 

R., & Milne, A. 

 

2014 

 

A retrospective 

analysis of 

airway 

management in 

patients with 

obstructive sleep 

apnea and its 

effects on post 

anesthesia care 

unit length of 

stay 

 

Can J Respir 

Ther 50(1)  

 

s. 23-26 

 

Kanada  

Att undersöka tekniker i 

luftvägshanteringen och 

relativt svåra 

intuberingar av patienter 

med OSA på en stor 

undervisningsinstitution.  

Metod: Kohortstudie 

 

Inklusionskriterier: Patienter med OSA eller 

misstänkt OSA. 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Den demografiska och postoperativa 

informationen insamlades prospektivt. Den 

intraoperativa luftvägshanteringen 

extraherades retrospektivt från ett 

intraoperativt anestetiskt datasystem. 

Datainsamlingen genomfördes över en 6 

månaders period (juli-september 2009) på 

Queen Elisabeth II Heath Centre. Ett 

standardiserat formulär användes för 

dokumentation i det postoperativa förloppet. 

 

Analysmetod: Statistisk analys med ANOVA 

med Holm- Sidak post hoc comparisions.  

Styrkor: Tydlig 

redovisning av 

population. 

Tillfredställande 

diskussion.  

 

Svagheter: Bortfall 

ej redovisat. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

Den vanligaste metoden 

var direkt 

laryngoskopering (n=63). 

Majoriteten av 

patienterna med OSA 

bedömdes som Cormack-

Lehane grad 1 och 2 vid 

laryngoskopering. En 

mindre andel bedömdes 

vara av Cormack-Lehane 

grad 3. I en mindre del 

av patientfallen krävdes 

hjälpmedel som 

”Glidescope” eller 

”Lightwand” för att 

etablera fri luftväg och 

minska desaturationer. 

Antalet desaturationer 

var associerat med längre 

tid på 

uppvakningsavdelningen 

P=<0.002. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Chong, C. T., Tey, J., 

Leow, S. L., Low, 

W., Kwan, K.M., 

Wong, Y. L., & Lew, 

T. WK. 

 

2013 

 

Management plan to 

reduce risks in 

perioperative care of 

patients with 

obstructive sleep 

apnoea averts the 

need for presurgical 

polysomnography 

 

Annals Academy of 

Medicine 42(3) 

 

S. 110-119 

 

Singapore 

Att hypotestesta om 

det är säkert att 

acceptera patienter 

för kirurgi som 

enbart genomgått 

screening för OSA i 

jämförelse med 

polysomnografi. 

Metod: Retrospektiv kohortstudie 

 

Inklusionskriterier: Patienter som genomgick 

elektiv kirurgi under generell eller regional 

anestesi 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Data insamlades under en 18 månaders 

period. Av de identifierades 547 med risk för 

OSA. 69 patienter genomförde inte kirurgin. 

14 patienter fick kirurgi med lokalanestesi 

eller sedering. En patients journal saknades. 

Slutligen inkluderades 463 patienter. 

Patienterna delades in i två grupper. En med 

mild till måttlig OSA och en med svår OSA. 

Den grupp med mild till måttlig OSA innehöll 

406 patienter och den med svår OSA innehöll 

57 patienter.  

 

Analysmetod: Student t- test, Mann- Whitney 

U-test, chi- square test och Fisher´s exact test 

Svaghet: Inga 

exklusionskriterier 

 

Styrkor: Enkla och 

tydliga tabeller att 

följa. Bra 

flödesschema för att 

följa deltagarna 

genom studien. 

 

Vetenskaplig kvalitet: 

Hög 

Det är ingen 

signifikant skillnad i 

postoperativa 

komplikationer 

mellan patienter som 

genomgått enbart 

screening och 

patienter som 

genomgått 

polysomnografi 

P>0,05. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Chung, F., Liao, P., 

Elsaid, H., Shapiro, C. 

M., & Kang, W. 

 

2014 

 

Factors associated 

with postoperative 

exacerbation of sleep 

disordered breathing 

 

Anesthesiology 120(2) 

 

s. 299-311 

 

Kanada 

Att hypotestesta om 

preoperativ AHI 

(apné- hypopné 

index) är en stor 

riskfaktor associerat 

med försämring av 

postoperativ AHI. 

Metod: Prospektiv observationsstudie med 

kontrollgrupp 

 

Inklusionskriterier: Alla patienter över 18 år 

som bedömdes som ASA 1–4 och som var 

planerade för elektiv kirurgi. 

 

Exklusionskriterier: Patienter som inte ville 

eller kunde ge informerat samtycke. Eller 

patienter som hade avvikande EEG. Patienter 

som behandlades med CPAP någon av 

nätterna under polysomnografin exkluderades.  

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Patienter rekryterades under november 2007-

december 2009. 904 tackade ja. 242 var kvar 

till natt 3 postoperativt. Medelåldern var ca 

59,2 + 11 i alla grupper. Både kvinnor och 

män inkluderades. 

 

Analysmetod: Chi- square test, Fishers exact 

test och Holm- Bonferroni. 

Svagheter: Många 

avhopp 

 

Styrkor: Tydlig 

översikt I tabeller 

med demografiska 

data. Tydligt 

flödesschema med 

information om 

avhopp och bortfall. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

Det observerades 

ingen skillnad i AHI 

beroende på om 

patienterna erhöll 

generell eller 

regional anestesi P= 

0.069. AHI var 

signifikant högre i 

ryggläge P<0.001. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kong, W. T., 

Chopra, S., Kopf, 

M., Morales, C., 

Khan, S., Zuccala, 

K., Choi, L., & 

Chronakos, J. 

 

2016 

 

Perioperative risks 

of untreated 

obstructive sleep 

apnea in the 

bariatric surgery 

patient: a 

retrospective study 

 

OBES SURG 26(1) 

 

s. 2886-2890 

 

USA 

Att hypotestesta om 

användning av CPAP 

minskade postoperativa 

respirationsproblem 

och möjligtvis reducera 

längden sjukhusvistelse 

Metod: Retrospektiv kohortstudie 

 

Inklusionskriterier: Patienter som genomgått 

bariatrisk kirurgi på Centre of weightloss 

surgery på Danbury hospital. 

Exklusionskriterier: Patienter med AHI <5 

eller de patienter med polysomnografi som 

inte visade på sömnapné.  

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

47 stycken patienter identifierades med OSA. 

47 inkluderades i en kontrollgrupp. Ingen 

skillnad i ålder på grupperna. Medelåldern var 

48. 8,5 % i gruppen utan CPAP var män. I 

gruppen med CPAP var 35 % män.  

 

Analysmetod:  Unpaired parametric t- test och 

Fisher´s exact test 

Styrkor: Tydligt 

urvalsförfarande. 

Resultat tydligt 

beskrivet. 

 

Vetenskaplig kvalitet: 

Medel 

 

Förekomsten av 

postoperativa 

respiratoriska 

problem var högre i 

gruppen utan CPAP 

behandling 

P=0.0002. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnummer, 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Liao, P., 

Yegneswaran, 

B., 

Vairavanathan, 

S., Zilberman, 

P., & Chung, F. 

 

2009 

 

Postoperative 

complications in 

patients with 

obstructive 

sleep apnea: a 

retrospective 

matched cohort 

study 

 

Can J Anesth 

56(1) 

 

s. 819-828 

 

Kanada 

Att 

hypotestesta 

om OSA är en 

riskfaktor för 

att utveckla 

postoperativa 

komplikationer 

Metod: Retrospektiv matchad kohortstudie. 

 

Inklusionskriterier: Ålder över 18 år, patienter med OSA 

diagnos efter utskrivning eller patienter som genomgått 

elektiv kirurgi med generell, regional eller lokal anestesi 

med övervakning på University health network under 1 jan 

1990 till 31 december 2005. 

 

Exklusionskriterier: Patienter som genomgick kirurgi i 

övre luftvägen. 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

294 patienter med OSA identifierades. 19 av dem 

exkluderades på grund av övre luftvägskirurgi. 240 

patienter med OSA inkluderades till studien och 

matchades med 240 patienter utan OSA. Vid 

baslinjemätning var grupperna lika i ålder och typ av 

kirurgi. I OSA gruppen var det högre prevalens av 

samsjuklighet. OSA patienterna hade högre BMI och 

högre ASA klassificering. 150 patienter i OSA gruppen 

använde CPAP. Datainsamling skedde via 

journalgranskning. Granskningen gjordes av 

anestesiologer.  

 

Analysmetod: McNemar test, student´s paired t tests 

Styrkor: Väl 

redovisad. 

Mycket tydliga 

och 

välarbetade 

tabeller och 

flödesscheman.  

 

Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

Förekomsten av 

postoperativa 

komplikationer var högre i 

gruppen som inte använde 

CPAP hemma men 

behövde det postoperativt 

P<0.05. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Liao, P., Luo, Q., 

Elsaid, H., Kang, W., 

Shapiro, C.M., & 

Chung, F. 

 

2013 

 

Perioperative auto-

titrated continuous 

positive airway 

pressure treatment in 

surgical patients with 

obstructive sleep 

apnea, A randomized 

controlled trial 

 

Anesthesiology 

119(4) 

 

s. 837-847 

 

Kanada 

Att bestämma om 

perioperativ APAP 

behandling minskar 

postoperativ apné 

hypopné index 

(AHI) och förbättrar 

syresättning hos 

kirurgiska patienter 

med måttlig till svår 

OSA. 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier: Minst 3 nätter 

sjukhusvistelse, ålder över 18 men mindre än 

80, patienter identifierade med hög risk för 

OSA eller historik av OSA utan behandling 

med CPAP. 

Exklusionskriterier: 1) Patienter som inte ville 

eller kunde ge informerat samtycke. 2) 

patienter som genomgick nasal-, ögon-, 

huvud- eller halskirurgi samt intrakranial eller 

thoraxkirurgi. 3) Pågående behandling med 

CPAP mot OSA. 4) Förlängd postoperativ 

ventilation. 5) New york heart association 

functional class 3 och 4. 6) Klaffsjukdom, 

förstorat hjärta, pacemaker, instabil angina. 7) 

Hjärtinfarkt eller hjärtkirurgi inom 3 månader. 

8) Kronisk obstruktiv lungsjukdom eller 

astma. 9) Trakeostomi eller avvikelse i 

ansikte, nacke eller bröstkorg. 10) 

Bukaortakirurgi, kemoterapi eller 

immunosupressiv behandling inom 3 

månader. 11) Preoperativ bedömning mindre 

än 3 dagar innan kirurgi. 12) Postoperativ 

nasogastrisk tub. 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Styrkor: Tydliga 

inklusion- och 

exklusionskriterier.  

Tydligt beskriven metod 

och resultat. 

Bortfallsanalys. 

 

Vetenskaplig kvalitet: 

Hög 

APAP minskar AHI 

postoperativt P=0.001 

Desaturationsindex var 

mindre i gruppen med 

APAP P=<0.05. 
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Studien genomfördes på anestesiavdelningen 

på Toronto Western hospital och Mountsinai 

hospital i Toronto mellan december 2009 till 

november 2011. Patienter på en preoperativ 

klinik blev tillfrågade av 

forskningskoordinatorer. Patienterna blev 

screenade med STOP- bang och sedan 

inkluderades och tillfrågades om de hade hög 

risk för OSA eller tidigare OSA utan 

behandling. De inkluderade patienterna fick 

göra polysomnografi hemma. Patienterna med 

AHI >15 händelser per timme randomiserades 

in i två grupper. En APAP grupp och en 

kontrollgrupp. 2659 patienter screenades. 386 

gjorde polysomnografi. 177 med AHI >15 var 

randomiserade. APAP gruppen var 87. 

Kontrollgruppen var 90. Ingen skillnad mellan 

grupperna i demografiska data. I APAP 

gruppen var det 35 kvinnor och 52 män. I 

kontrollgruppen var det 36 kvinnor och 54 

män. Åldern var 61+ 11 i APAP gruppen. I 

kontrollgruppen var åldern 63+ 9. 

 

Analysmetod: Oberoende twosample t-test, 

icke parametrisk Mann- Whitney u- test, 

Holm-Bonferroni metod och chi- square test. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Liao, P., Wong, J., 

Syngh, M., Wong, 

D. T., Islam, S., 

Andrawes, M., 

Shapiro, C. M., 

White, D. P., & 

Chung, F. 

 

2017 

 

Postoperative 

oxygen therapy in 

patients with OSA, 

a randomized 

controlled trial 

 

CHEST 151(3) 

 

s. 597-611 

 

Kanada 

Att undersöka 

effekten av 

kompletterande 

postoperativ 

syrgasbehandling.  

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier: Elektiv kirurgi med mer 

än 3 nätters inläggning, ålder 18–80 år, 

patienter med hög risk av OSA eller 

diagnostiserad obehandlad OSA. 

Exklusionskriterier: Oförmögen att ge 

informerat samtycke, diagnostiserad OSA 

med behandling, möjlig postoperativ 

respiratorvård, serumbikarbonat >30 mmol/L. 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Lämpliga kirurgiska patienter kontaktades på 

preoperativ mottagning. Rekryterade patienter 

gjorde polysomnografi hemma. De 

granskades av en polysomnografitekniker. 

Patienter med AHI >5 /h randomiserades in i 

en interventionsgrupp. Patienter i 

kontrollgruppen behandlades enligt tidigare 

riktlinjer. Patienter i interventionsgruppen 

erhöll 3L syrgas på grimma 3 postoperativa 

nätter utöver den normala postoperativa 

vården.  

722 patienter screenades fram.  

195 accepterade. 25 hoppade av innan 

studiens start. Internt bortfall i 

Styrkor: Mycket 

tabeller med 

väsentlig 

information. Lätt att 

följa. 

 

Svagheter: Oklart 

om blindning. 

Misstag i metoden. 

Patienter som 

randomiserats till 

kontrollgrupp erhöll 

ändå syrgas. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

SaO2 var bättre i 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen 

P<0.001. Färre 

desaturationer P<.0001, 

mindre AHI P.016 och 

förkortad apné- 

hypopné duration 

P.002.  
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kontrollgruppen var 7 st. I 

interventionsgruppen var det interna bortfallet 

13. I kontrollgruppen var det 18 kvinnor och 

43 män. I interventionsgruppen var det 26 

kvinnor och 36 män. Ålder i kontrollgrupp: 

62+12. Ålder i interventionsgrupp: 62+10 

Analysmetod: Oberoende two- sample t- test, 

icke parametrisk Mann- Whitney U test, chi 2 

test och Holm Bonferroni metod. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Memtsoudis, S. G., 

Stundner, O., Rasul, 

R., Sun, X., Chiu, Y-

L., Fleischut, P., 

Danninger, T., & 

Mazumdar, M. 

 
2013 

 

Sleep apnea and 

total joint 

arthroplasty under 

various types of 

anesthesia 

 

Reg anesth pain med 

38(4) 

 

s. 274-281 

 

USA 

Att hypotestesta om 

neuraxial eller en 

kombination av 

neuraxial och 

generell anestesi 

associeras med 

bättre perioperativ 

utgång för patienter 

med sömnapné som 

genomgått höft- 

eller knäplastik 

jämfört med generell 

anestesi 

Metod: Kohortstudie. 

 

Inklusionskriterier: Patienter som skulle 

genomgå knä- eller höftplastik. Patienter som 

blev inskrivna mellan december 2005 och 

september 2010. 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Av de patienter som skrevs in under aktuell 

tidsperiod var det 2617 patienter som skulle 

genomföra flera olika ingrepp och blev 

därmed exkluderade. 40316 patienter som 

hade OSA och skulle genomgå höft- eller 

knäplastik identifieras. Av dem skulle 30024 

få generell, neuraxial eller en kombination 

som anestesiform. De inkluderade patienterna 

delades in i tre grupper beroende på 

anestesiform.  

 

Analysmetod: Icke parametrisk Kruskal 

Wallis test och chi 2 test. 

Styrkor: Stor 

population.  

 

Svagheter: Saknar 

tydliga 

exklusionskriterier 

 
Vetenskaplig kvalitet: 

Hög 

Patienter som 

genomgick kirurgi 

under neuraxial 

anestesi hade mindre 

komplikationer 

P=0.0177. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Mutter, T. C., 

Chateau, D., Moffatt, 

M., Ramsey, C., & 

Roos, L. L.  

 

2014 

 

A matched cohort 

study of 

postoperative 

outcomes in 

obstructive sleep 

apnea: could 

preoperative 

diagnosis and 

treatment prevent 

complications? 

 

Anesthesiology 

121(10) 

 

s.707-718 

 

Kanada 

 

 

Att bestämma 

effekten av diagnos 

och förskrivning av 

CPAP av 

förekomsten av 

kliniskt viktiga 

postoperativa 

respiratoriska och 

kardiovaskulära 

komplikationer. 

Metod: Matchad kohortstudie 

 

Inklusionskriterier: >18 år. Alla patienter som 

genomgått kirurgi efter polysomnografi 

mellan 1 april 1987- 31 mars 2008 

inkluderades i analysen. 

Exklusionskriterier: Kirurgisk behandling av 

OSA. Kirurgiska ingrepp med hög risk för 

komplikationer (t.ex. trakeostomi,  

intrakraniell kirurgi, hjärtkirurgi). 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Alla patienter som genomgått kirurgi efter 

polysomnografi mellan 1 april 1987–31 mars 

2008 inkluderades i analysen. Både de 

odiagnostiserade och diagnostiserade 

matchades med grupper i den generella 

populationen i Manitoba som genomgått 

samma typ av kirurgi inom 3 år från det att 

OSA patientens ingrepp ägt rum. 10 348 män 

inkluderades och 10 140 kvinnor. 
 

Analysmetod: SAS software version 9.2 och 

9.3. 

 

Styrkor: Stor 

population 

 

Svagheter: Svårt att 

identifiera vilka 

statistiska 

analysmetoder som 

använts.  

 

Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

Utan diagnos ökade 

risken för 

kardiovaskulära 

komplikationer 

P=0.009. Risken för 

respiratoriska 

komplikationer var 

ökad i båda 

grupperna va 

P=<0.001. 



50 
 

 

Bilaga 4, Artikelmatris        12(15) 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Neligan, P. J., Malhotra, 

G., Fraser, M., Williams, 

N., Greenblatt, E. P., 

Cereda, M., & Ochroch, 

A.  

 

2009 

 

Continuous positive 

airway pressure via the 

Boussignac system 

immediately after 

extubation improves lung 

function in morbidly obese 

patients with obstructive 

sleep apnea undergoing 

laparoscopic bariatric 

surgery 

 

Anesthesiology 110(4) 

 

s. 878-884 

 
USA 

Att avgöra om 

omedelbar CPAP efter 

extubation med 

användning av 

Boussignac systemet 

förbättrar 

lungfunktion som 

bedöms med 

spirometri en timma 

och 24 timmar efter 

extubation, i 

jämförelse med CPAP 

med start på 

uppvakningsavdelning

en, på sjukligt feta 

patienter med 

obstruktiv sömnapné 

som ska undergå 

laparoskopisk 

bariatrisk kirurgi. 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmeto

d: 

40 stycken patienter med 

polysomnografidiagnostiserad obstruktivt 

sömnapnésyndrom som skulle genomgå 

laparoskopisk gastric bypass kirurgi blev 

randomiserade till omedelbar postextubation 

CPAP med Boussignacsystemet eller CPAP 

30 minuter efter extubation på 

uppvakningsavdelningen. Tre spirometrier 

gjordes 1h och 24 h postoperativt. FVC 

(forced expiratory volume) och PEFR (peak 

expiratory flow rate) mättes varje gång. Alla 

studiedeltagare hade samma kirurg och 

sövdes med generell anestesi. 80 % kvinnor i 

kontrollgruppen. 75 % kvinnor i 

interventionsgruppen.  

 

 

Analysmetod: Mann- Whitney U test, 

Student t test 

Styrkor: Bra 

randomiseringsmetod. 

Poweranalys. 

 

Svagheter: 

Odefinierade 

inklusion- och 

exklusionskriterier. 

Underförstådd 

information. 

 
Vetenskaplig kvalitet: 

Hög 

Interventionen 

gav mindre 

försämring av  

tidigare 

uppmätta 

lungfunktioner.   

FVC P= 0.006, 

FEV1P=0.003, 

PEFR P=0.008. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

O´Gorman, S. M., 

Gay, P. C., & 

Morgenthaler, T. I. 

 

2013 

Does autotitrating 

positive airway 

pressure therapy 

improve 

postoperative 

outcome in patients 

at risk for sleep 

apnea syndrome? A 

randomized 

controlled clinical 

trial 

 

CHEST 144(1) 

 

s. 72-78 

 

USA 

 

Att utvärdera effekten 

av APAP på 

ortopedkirurgiska 

patienter som 

identifierats med hög 

risk för OSA. 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier: Ålder 18–100, patienter 

planerade för elektiv knä- eller 

höftartroplastik. 

Exklusionskriterier: Patienter med känd OSA. 

Tidigare CPAP behandling. Tidigare 

rekommenderade för CPAP. Kronisk 

respiratorisk insufficiens. Klaustrofobi. 

Ansiktsdeformitet. Trakeostomi. 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Patienter blev indelade in hög- respektive 

lågrisk grupp för OSA baserat på tidigare 

validerade mätningar. De med låg risk fick 

postoperativ standardvård. De med hög risk 

randomiserades till antingen standardvård 

eller standardvård + postoperativ APAP. 

Pulsoxymetriövervakning registrerades sedan 

24h postoperativt på alla patienter. 2375 

patienter screenades. 2237 exkluderades. 138 

gick vidare. 86 gick vidare till randomisering 

in i två grupper. Internt bortfall: 5. 

Medianålder i högriskgrupp: 67,2. 74 stycken 

män i interventionsgruppen. 

 

Styrkor: Tydligt 

beskriven metod. 

 

Svaghet: Eventuellt 

typ II fel på grund 

av lågt antal 

deltagare. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

vad gäller AHI P =.25, 

ODI P=.56, SaO2 

P=.67. 
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Analysmetod: Wilcoxon rank sum test och 

Fisher´s exact test 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Stefan, M. S., Hill, N. 

S., Raghunatan, K., 

Liu, X., Pekow, P. S., 

Memtsoudis, S. G., 

Ramachandran, S. K., 

& Lindenauer, P. K. 

 

2016 

 

Outcomes associated 

with early 

postoperative 

noninvasive 

ventilation in 

bariatric surgical 

patients with sleep 

apnea 

 

Journal of clinical 

sleep medicine 

12(11) 

 

s.1507-1516 

 
USA 

1) bedöma patient- 

och sjukhusrelaterade 

faktorer associerade 

med tidig användning 

av NIV (noninvasive 

ventilation) I den 

postoperativa 

perioden. 

2) undersöka 

relationen av tidig 

NIV användning och 

postoperativt utfall 

hos patienter med 

OSA som genomgått 

bariatrisk kirurgi. 

Metod: Retrospektiv kohortstudie med 

kontrollgrupp. 

 

Inklusionskriterier: 

18 år och äldre som genomgick bariatrisk 

kirurgi mellan 1 januari 2007 och 30 juni 

2011. Patienter med diagnostiserad OSA. 

 

Exklusionskriterier: Patienter om blev 

förflyttade från annat sjukhus. Patienter som 

genomgick annan bariatrisk kirurgi än 

laparoskopisk (öppen bypass eller restriktiv 

kirurgi). Patienter som var fortsatt intuberade 

efter operation. Fall där invasiv mekanisk 

ventilation och NIV var registrerat samma 

dag. 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

Datainsamling skedde retrospektivt genom 

användning av en frivillig databas som 

innehåller data från 400 sjukhus i USA. Från 

varje sjukhus registrerades patienter med OSA 

som genomgått bariatrisk kirurgi tillsammans 

med den andel patienter som fått NIV 

behandling. 

Styrkor: Stor 

tillförlitlig studie. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

 

 

De patienter som 

erhöll noninvasiv 

ventilation (NIV) på 

eller efter dag tre 

postoperativt hade en 

ökad risk för 

reintubation och 

förlängd 

sjukhusvistelse 

P=<0.001 
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6151 patienter identifierades. 885 

exkluderades på exklusionskriterier. De som 

inkluderades var 5266. De delades in i två 

grupper med och utan postoperativ NIV. 996 i 

NIV gruppen. 647 var kvinnor. Medianåldern 

var 51. 

Analysmetod: chi- square test och icke 

parametrisk Kruskal Wallis test. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Suzuki, M., Saigusa, H., 

Kurogi, R., Morita, S., & 

Ishizuka, Y. 

 

2008 

 

Postoperative monitoring 

of esophageal pressure in 

patients with obstructive 

sleep apnea- hypopnea 

syndrome who have 

undergone tonsillectomy 

with 

uvulopalatopharyngoplasty 

 

Annals of otology, 

rhinology & Laryngology 

117(11) 

 

s. 849-853 

 
Japan 

Att utvärdera 

behovet av 

postoperativ 

monitorering med 

tryckmätare i 

esofagus (pes). 

Metod: Prospektiv randomiserad kontrollad 

studie med kontrollgrupp 

 

Inklusionskriterier: apnea- hyponé index 

(AHI) 20 eller fler händelser per timme, ålder 

mellan 25-50 år, tonsillär hypertrofi grad 3 

eller 4 på Friedmans skala, ingen sjuklig 

fetma. 

 

Exklusionskriterier: AHI under 20 händelser 

per timme, ålder under 25 eller över 50, 

sjuklig fetma, kardiovaskulära eller 

pulmonella komplikationer, tonsillär 

hypertrofi grad 1 eller 2 på Friedmans skala. 

 

Urval/Urvalsförfarande/Datainsamlingsmetod: 

28 patienter delades in i två grupper. 14 OSA 

patienter fick CPAP både natten före, 

operationsdagen och första postoperativa 

natten fram tills utskrivning. De andra 14 

patienter hamnade i en kontrollgrupp utan 

CPAP. Kontinuerlig övervakning av Pes och 

saturation postoperativt tillsammans med 3 

liter syrgas tillämpades till både CPAP och 

kontrollgruppen den första postoperativa 

natten. Studiedeltagarna var 28 stycken män. 

Styrkor: Tydlig 

redovisad data. 

Relevanta statistiska 

metoder. 

 

Svagheter: Lite 

otydligt 

urvalsförfarande. 

 
Vetenskaplig 

kvalitet: Hög 

Ingen signifikant 

skillnad i ODI 

mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen 

P=0.117 Signifikant 

skillnad i CPAP 

gruppen i Pes 

P=0.006. 
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Internt bortfall: 4. Medelåldern i CPAP 

gruppen var 38,8+11,3 och i icke CPAP 

gruppen var medelåldern 37,2+8,6. 

 

Analysmetod: Paried t test och unpaired 

student t test. 

 

 

 


