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1. SAMMANFATTNING 

Det har under en längre tid funnits en stor vilja att under den perioperativa fasen ge patienter 

höga koncentrationer av syrgas med motiveringen att förbättra vävnadsperfusion och därmed 

den postoperativa återhämtningen. Nyare studier har påvisat de komplikationer vilka 

hyperoxygenering skulle kunna medföra i form av ökad mortalitet och morbiditet. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka huruvida patienter utsätts för hyperoxygenering 

peroperativt. Studien inkluderade 100 patienter och har genomförts genom en deskriptiv 

retrospektiv journalgranskning med tillägg av jämförande analyser mellan de undersökta 

operationsavdelningarna. Huvudresultat för studien var att samtliga undersökta 

operationsavdelningar hyperoxygenerade patienter under anestesi. För hela det undersökta 

underlaget uppmättes medelvärdet av parametern maximalt PaO2 till 30,7 ±11,7 kPa och 

medelvärdet av det genomsnittligt inspiratoriska FiO2 uppmättes till 45,5 ±7,6 %. Det högst 

uppmätta PaO2-värdet var vid en av de undersökta operationsavdelningarna 66,5 kPa. 

Slutsatsen vilken kan dras av denna studie är att patienter som undergår anestesi 

hyperoxygeneras till en nivå som visats innebära ökade risker och hyperoxygenering skulle 

potentiellt kunna vara ett större peroperativt problem än vad som idag är känt. 
 

Nyckelord: Hyperoxi, anestesi, patientsäkerhet, oxygenaser, sjuksköterskeprofessionen 



 4 

1.2 ABSTRACT 

For a long period of time, there has been a great desire to provide high concentrations of 

oxygen in patients during the perioperative phase with the motivation to improve tissue 

perfusion and postoperative recovery. Recent studies have shown that hyperoxygenation may 

result in complications such as increased mortality and morbidity. The purpose of the present 

study was to investigate if patients are exposed to hyperoxygenation perioperatively. The 

study included 100 patients and was conducted through a descriptive retrospective journal 

review, with the addition of comparative analyzes between the investigated surgical 

departments. The main result of the study was that all investigated surgical departments 

hyperoxygenated patients under anesthesia. For the entire sample material examined, the 

average parameter of the substrate PaO2 was measured to 30.7 ±11.7 kPa, and the mean of 

the average inspirational FiO2 was measured to 45,5 ±7,6 %. The highest measured PaO2 

value at one of the surgical departments being investigated was 66,5 kPa. In conclusion, the 

results from this study shows that patients undergoing anesthesia are presently being 

hyperoxygenated up to a level associated with increased risks, and that hyperoxygenation 

potentially is a greater peroperative problem than currently known. 
 

Keywords: hyperoxia, anesthesia, patient safety, oxygenases, nursing 
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1.3. ORDLISTA 

 

BIPAP - Bilevel Positive Airway Pressure 

BMI - Body Mass Index 

CPAP - Continuous Positive Airway Pressure 

ECC - ExtraCorporeal Cirkulation 

FGF - Färskgasflöde via respirator 

FiO2 - Fraktion av totalt inandad syrgas (Fraction of inspired oxygen) 

FiO2 (inställt) - Den på respiratorn inställda fraktionen av inandad syrgas 

FiO2 (inspiratoriskt) - Den faktiska fraktionen av inandad syrgas som når patienten 

HALI - Hyperoxic Acute Lung Injury 

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

kPa - Kilopascal 

NIV - Non-invasiv ventilation 

PaO2 - Nivå av det arteriella partialtrycket i syrgas 

Preoperativ - Före operation 

Perioperativ - Inkluderar pre-, per- och postoperativ tid 

Peroperativ - Under operation 

Postoperativ - Efter operation  

Sekundär insult - Komplikationer i efterförloppet av en skada 

SpO2 - Syrgassaturation mätt med pulsoximetri via huden 

VAP - Ventilator Associerad Pneumoni 
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2. BAKGRUND 

2.1. Historia 

Under 1500-talet uppmärksammade Leonardo Da Vinci att luft är en förutsättning för 

förbränning och andning. Det dröjde sedan drygt 200 år tills Carl Wilhelm Scheele, av tysk-

svensk härkomst, upptäckte hur syre i luft kunde användas mer praktiskt. Trots att Scheele var 

först med sin upptäckt, hann han inte publicera sina fynd innan Joseph Priestley gjorde det 

och därför står Priestley omnämnd i historieböckerna som upptäckaren av syre (Elding, 

1995). Nära inpå fyndet av gasen gjordes upptäckten att den kunde användas inom det 

lungmedicinska området, för patienter med andningssvårigheter. Då bättre 

förvaringsmöjligheter för syrgas i cylindrar uppfanns blev gasen sedermera vanlig inom 

anestesin och 1885 dokumenterades den första patienten att överleva lunginflammation med 

hjälp av syrgas (Heffner, 2013). Vid den tidpunkt då en djupare insikt erhölls gällande svåra 

luftvägar och andra försvårande respiratoriska åkommor i samband med anestesiinduktion, 

och den risk för hypoxi dessa medförde, ökade användandet av syrgas. Ökningen gjordes för 

att tillgodose ett fullgott gasutbyte (Benumof, 1999). 

 

2.2. Administreringssätt och ansvarsfördelning 

Det finns många sätt att administrera syrgas och en skiljelinje går mellan non-invasiv 

ventilation (NIV) och invasiv ventilation. Syrgas kan exempelvis administreras via grimma, 

mask, högflödesmask, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), Bilevel Positive Airway 

Pressure (BIPAP) och slutligen via respirator. De non-invasiva metoderna för 

syrgasadministrering hos spontanandande patienter har få biverkningar på grund av att 

lungkollaps och syrgastoxicitet inte uppstår då denna administrering i princip inte kan uppnå 

en fraktion av totalt inandad syrgas (Fraction of inspired oxygen, FiO2) på 1.0. Syrgas är en 

medicinsk produkt som ska ges under kontrollerade former samt under samtidig övervakning 

med tanke på dess potentiellt oönskade effekter (FASS, 2017; Larsson, 2007). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är varje enskild legitimerad sjuksköterska 

ansvarig för dennes handlingar, vilket innebär att den är autonom i sin yrkesroll. 

Legitimationen som erhålls efter fullgoda studier innebär att en sjuksköterska exempelvis 

erhållit kunskaper inom professionens huvudämne, omvårdnad. Varje enskild sjuksköterska 

ska, bland mycket annat, inneha kunskap från beprövad erfarenhet och forskning. Vid 

syrgashantering är det, efter läkarordination, sjuksköterskans personliga ansvar att 
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administrera läkemedlet på ett korrekt och patientsäkert sätt (Socialstyrelsen föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, 2000). 

 

2.3. Hypoxi  

Hypoxi, syrgasbrist, är en av de vanligaste orsakerna till celldöd och cellskada, vilken kan 

vara både lokal eller generell. Generell hypoxi innebär att hela kroppen är drabbad, och är i 

många fall orsakad av någon form av andningsinsufficiens. Vid lokal syrgasbrist, exempelvis 

i ett organ, är den vanligen orsakad av ischemi, och vid detta tillstånd är blodförsörjningen 

mycket nedsatt. En vävnad med ischemi får otillräckligt med glukos, syrgas och andra ämnen 

som behövs för anaerob metabolism, vilket leder till att slaggprodukter och sura metaboliter 

ansamlas (Friberg & Wieloch, 2007). Kroppen har försvarsmekanismer såsom bland annat 

ökad slagvolym, tachykardi och hypoxisk vasokonstriktion mot hypoxi. Trots kroppens 

försvar är syrgas den bästa behandlingen mot syrebrist (Eriksson, 2007).   

 

2.4. Hyperoxi 

Enligt Perrone, Bracciali, Di Virgilio och Buonocore (2017) betyder hyperoxi att kroppens 

organ och vävnader får en onormal ökning av mängden syre. Idag används syrgas till i stort 

sett de flesta anestesiologiska procedurer. Under de senaste årtiondena har förståelsen för 

syrgasens negativa effekter ökat markant. Dock råder oenighet gällande vilka 

syrgaskoncentrationer som bör eftersträvas för att minimera de negativa konsekvenserna och 

samtidigt upprätthålla en god patientsäkerhet. Det kan vara en svår balansgång för att uppnå 

så god effekt som möjligt med så liten negativ påverkan som möjligt på patienten, dennes 

organ och dess hälsa. En oenighet råder mellan farmakologer, intensivvårdsläkare och 

anestesiologer där farmakologer anser att syrgas är toxiskt och en potentiell 

patientsäkerhetsrisk medan intensivvårdsläkare och anestesiologer anser att syrgas minskar 

sjuklighet (Habre & Peták, 2014). Definitionen av hyperoxi skiljer sig mellan olika studier, 

Helmerhorst och medarbetare (2017) definierar mild hyperoxi som en nivå av det arteriella 

partialtrycket i syrgas (PaO2) mellan 16–26,66 kPa och svår hyperoxi som PaO2 >26,66 kPa, 

medan Rincon och medarbetare (2014) i sin studie ansåg att definitionen av hyperoxygenering 

var PaO2 >40 kPa och hypoxi definierades som ett PaO2 <8 kPa. Allt däremellan ansågs i 

denna studie vara normalvärde. 
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Forskning kring hyperoxygenering har bedrivits under en längre tid, men har haft olika fokus 

genom åren. Den första publikationen som berörde ämnet utkom redan 1946 och handlade om 

hur hjärtat och blodkärlen påverkas av tillförsel av 100 procent syrgas (Whitehorn, Edelmann, 

& Hitchcock, 1946). Under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har det 

publicerats allt fler artiklar och bedrivits allt mer forskning kring hyperoxygenering ur flera 

olika perspektiv såsom dess påverkan på det respiratoriska systemet, det kardiovaskulära 

systemet och hur det bland annat påverkar sårläkning (Six et al., 2016; Bak, Sjöberg, 

Rousseau, Steinvall & Janerot-Sjöberg, 2007; Scietroma, Cecilia, Sista, Calrei, Pessia & 

Amicucci, 2014). 
 

Trots den forskning som bedrivs idag finns ingen övergripande samstämmighet kring vilken 

syrgaskoncentration som är skadlig för patienten. Rekommendationerna varierar mellan 

experter, Blomqvist (2007) anser att FiO2 bör vara mindre än 0,6–0,65 medan Koksal och 

medarbetare (2016) menar att FiO2 inte bör överskrida 0,4 på grund av den ökade 

laktatutsöndringen i kombination med den ökade oxidativa stress som en så hög fraktion av 

syrgas kan ge. 

 

2.5. Hyperoxygenerings inverkan på kroppen 

Six och medarbetare (2016) beskriver att hyperoxygenering leder till atelektaser och minskar 

ciliernas förmåga att evakuera bort slem från luftvägarna. I studien undersökte de sex 

författarna om överflöd av syrgas hade någon korrelation med Ventilator Associerad 

Pneumoni (VAP). Resultatet visar att hyperoxygenering i sig är en riskfaktor för att utveckla 

VAP. VAP är idag den vårdrelaterade infektion med högst dödlighet inom intensivvården 

(Ransjö, 2007). Även Decalmer och O'Driscoll, (2013) har kommit fram till att 

hyperoxygenering leder till atelektasutveckling, men även hyperkapni vilket ökar den 

potentiella risken för försämring hos patienter med obstruktiv lungsjukdom. Vidare är 

Hyperoxic Acute Lung Injury (HALI) ett tillstånd som uppstår efter att en patient har 

exponerats för väldigt höga syrgasnivåer. Hyperoxygenering med FiO2 >0,6 och durationen 

som den koncentrationen av syrgas används är korrelerade med allvarlighetsgraden av HALI 

(Kallet & Matthay, 2013). 

 

Kilgannon och medarbetare (2010) visar att överflödig användning av syrgas inte är bra för 

kroppen vid hjärtstopp då hyperoxygenering ökar mortaliteten efter händelsen. Då en patient 
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fått tillbaka cirkulationen efter ett hjärtstopp kan även överskott av syrgas förvärra de 

reperfusionsskador som uppstått i hjärnan. Kallet och Branson (2016) har i sin studie sett att 

hyperoxygenering försämrar utgången hos patienter vilka drabbats av stroke, hjärtstopp och 

traumatisk hjärnskada. Janz, Hollenbeck, Pollock, McPherson och Rice (2012) har studerat 

hyperoxygenering i samband med hjärtstopp. De kom, precis som ovanstående författare, 

fram till att det finns en korrelans mellan nivå av syrgastillförsel och överlevnad. Ett högt 

PaO2 visades öka mortaliteten signifikant hos de patienter som hyperoxygenerats i samband 

med kylbehandling efter hjärtstopp. Patienterna som överlevde hade en PaO2-nivå <26,4 kPa. 

Enligt studiens data var medianen över det högst uppmätta PaO2 30,2 kPa, med ett högsta 

respektive lägsta värde på 81 kPa samt 7,2 kPa.  Som tidigare beskrivits så råder det oenighet 

mellan forskare gällande vilka nivåer av hyperoxygenering som anses vara skadliga för 

patienten och som hotar patientsäkerheten. Hafner, Beloncle, Koch, Radermacher och Asfar 

(2015) har i sin studie påvisat att mortaliteten ökar om patienten utsätts för PaO2 >30 kPa. De 

kunde också se att både mortalitet och morbiditet ökade oavsett duration av 

hyperoxygenering. I Girardis och medarbetare (2016) studie påvisades en högre mortalitet hos 

patienter vilka hade exponerats för syrgas med PaO2 14,26 kPa eller högre under sin vistelse 

på intensivvårdsavdelning. 

 

2.6. Peroperativ syrgasadministrering 

Vissa skillnader i hyperoxygenering mellan anestesimetoder har kunnat ses i studier. Gupta, 

Bzeih och Zestos (2014) har jämfört anestesier vilka genomförts med antingen sevofluran 

eller fentanyl, med avsikt att undersöka om hyperoxygenering skedde i högre utsträckning vid 

gassedering i relation till intravenös sedering. Deras studie visade att en hyperoxygenering, 

såväl renal som cerebral, uppstod under de första och sista 127 minuterna av operationstiden 

vid gasanestesi, medan det med fentanyl som intravenös anestesi endast skedde en 

hyperoxygenering under induktionen. I en annan artikel av Gupta, Sangha och Kaminski 

(2012) jämfördes istället patienter som erhållit inhalationsgasen sevofluran med patienter som 

erhållit intravenös anestesi med propofol vid induktionen. Även denna studie påvisade att 

patienter som erhållit inhalationsgas vid anestesistart hyperoxygenerades i jämförelse med de 

som erhöll intravenös anestesi vid induktionen. 
 

Under en tid har det funnits en stor vilja att under den perioperativa fasen ge patienter höga 

koncentrationer av syrgas med motiveringen att förbättra vävnadsperfusion och därmed den 
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postoperativa återhämtningen. Diskussioner gällande hur stora fördelarna är i relation till 

nackdelarna för patienternas välbefinnande och säkerhet gällande syrgaskoncentrationer är 

idag högaktuella. En del hävdar att hyperoxygenering behövs för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar vid induktion, för postoperativ sårläkning, samt att mycket syrgas minskar 

risken för postoperativa infektioner. Andra hävdar att höga koncentrationer av syrgas kan leda 

till bildning av reaktiva syreradikaler som i sin tur kan ge multiorganpåverkan, med förödande 

konsekvenser för framför allt hjärna och lungor hos patienten (Habre & Peták, 2014; Larsson 

2007). Six och medarbetare (2016) har bedrivit forskning kring syrgastoxicitet och dess 

produktion av fria syreradikaler och kommit fram till att dessa kan påverka lungvävnaden och 

leda till cellnekros samt i värsta fall till celldöd. 

 

2.7. Säker vård 

Medvetenhet kring syrgasens effekter är viktiga att belysa för att undvika möjliga 

patientsäkerhetsrisker. Vogus och Sutcliffe (2011) beskriver att standardisering av vård, i 

form av till exempel checklistor, är ett av de främsta verktyg som finns för att höja 

patientsäkerheten. En hög säkerhetsorganisation i kombination med bra ledarskap resulterar 

enligt studien till färre medicinska fel. Checklistor gällande PaO2-nivåer är även något som 

De Vries och medarbetare (2010) studerat och funnit minskar både mortalitet och 

komplikationer efter kirurgi. Vidare innebär en minskning av vårdrelaterade skador en stor 

kostnadsbesparing för samhället (Wanzel, Jamieson & Bohnen, 2000). 
 

Hyperoxygenerings negativa effekter kan hota patientsäkerheten och resultera i ökad 

morbiditet och mortalitet (Decalmer & O'Driscoll, 2013; Habre & Peták, 2014; Kilgannon et 

al., 2010) vilket bör leda till ökad uppmärksamhet inom detta område. Effekterna av 

hyperoxygenering kan resultera i förlängda vårdtider, ett ökat patientlidande samt ökade 

kostnader för samhälle och individ (Girardis et al., 2016), exempelvis kostar ett vårddygn på 

en intensivvårdsavdelning från 25–30 tusen kronor per dygn (Larsson & Rubertsson, 2007). 

Helmerhorst och medarbetare (2016) har i sin studie implementerat en handlingsplan för 

konservativa syrgasnivåer tillsammans med utbildning, möjlighet till återkoppling och stöd 

vid fattande av beslut. Målsättningen med konservativa SpO2 nivåer om 92–95 % och PaO2 

nivåer om 7,33–11,47 kPa visade sig resultera i både en säkrare och jämnare syrgastillförsel 

till patienterna och därmed en ökad patientsäkerhet. Genom att öka medvetenheten och 

förbättra strategier för att undvika högre syrgasnivåer än patientens behov kräver kan vården 
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förbättras och effektiviseras. Resultatet blir därmed minskade risker för komplikationer 

perioperativt (Eskicioglu et al., 2012) samt lägre samhällskostnader (Girardis et al., 2016). 

 

Sammantaget indikerar ett flertal studier att höga koncentrationer av syrgas kan vara 

ofördelaktigt för patienter. De publikationer vilka ligger till grund för denna studie 

presenteras i bilaga 8 med avseende på syfte, design, antal deltagare och resultat.  
 

2.8. Teoretisk utgångspunkt 

Författarna till föreliggande studie har valt att använda begreppet patientsäkerhet som 

teoretisk utgångspunkt, detta med anledning av att hyperoxygenering i ett flertal studier visats 

innebära patientsäkerhetsrisker (Decalmer & O'Driscoll, 2013; Eskicioglu et al., 2012; Habre 

& Peták, 2014; Kilgannon et al. 2010; Six et al., 2016). Ordet patientsäkerhet finns varken att 

hitta i det vedertagna uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) eller i Svenska Akademiens 

ordbok (SAOL), däremot definierar Socialstyrelsen (2016b) patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada. Definitionen av en vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) när 

en patient i kontakt med hälso- och sjukvården råkar ut för lidande, psykisk eller kroppslig 

skada/sjukdom eller dödsfall som, om adekvata åtgärder satts in, hade kunnat undvikas. Inom 

sluten somatisk vård i Sverige drabbas nära inpå var tionde patient av en vårdskada. Detta är 

mycket kostsamt för samhället samtidigt som det skapar lidande för patienten 

(Socialstyrelsen, 2016a). I en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) leder 

sjukvårdsrelaterade vårdskador till en kostnadsökning om 8,5 miljarder kronor varje år och 

upp mot 1,5 miljon fler vårddygn, vilka alla potentiellt hade kunnat undvikas (SKL, 2014). 
 

SKL har under de senaste 15 åren belyst patientsäkerhetsfrågan, och menar att ett 

grundläggande krav inom vården bör vara en hög patientsäkerhet och att det i sig är en 

kvalitetsfråga (SKL, 2011). Tillsammans med kommuner och landsting har SKL arbetat fram 

ett nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbete. De poängterar i ramverket att hälso- och 

sjukvården ska vara kunskapsbaserad, ha patientfokus och vara organiserad på sådant sätt att 

de bästa förutsättningarna finns för att skapa säker vård. Sjuksköterskor ska både förebygga 

och uppmärksamma risker i vården, arbeta efter utarbetade riktlinjer för att minimera risker 

för vårdskador samt göra patienter delaktiga i arbetet för att förbättra rutiner. Ramverket är ett 

hjälpmedel i patientsäkerhetsområdet mot en nollvision för vårdskador (SKL, 2015). I 

Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet framkom det att nästintill alla Sveriges 

kommuner utbildar personal i patientsäkerhet men att kvaliteten mellan utbildningarna 



 12 

varierar och att det finns ett behov av mer utbildning inom området. Antalet vårdskador per 

vårdtillfälle har minskat jämfört med tidigare år, dock konstaterar Socialstyrelsen att det 

förebyggande arbetet för att minska vårdskador måste blir bättre (Socialstyrelsen, 2016a). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är den lag som är till för att främja en hög säkerhet för 

patienterna vilka befinner sig inom vård och omsorg. 
 

Inom vården beror patientsäkerheten i mångt och mycket på sjuksköterskors egen förmåga till 

att identifiera och förhindra skador hos patienter (Reason, 2013). Den medicinska expertisen 

hos den utövande sjuksköterskan beror i sin tur på dess förståelse och kunnighet som vägs in i 

mötet med varje enskild patient (Cook, 2013). Vetskapen om att hög kompetens hos 

sjuksköterskor leder till ett kostnadseffektivt arbetssätt och därmed ökar tryggheten via 

personcentrerad vård är idag allmänt känt. Trots det hade Sverige år 2014 ungefär 47 % 

specialistutbildade sjuksköterskor, vilket var en minskning med 18 % jämfört med två år 

tidigare. En konsekvens av bristen på specialistsjuksköterskor är inställda operationer och att 

patientsäkerheten samt vårdkvaliteten hotas (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). 
 

Det arbete som bedrivs gällande förbättrad kvalitet inom sjukvården bör utföras i gemenskap 

med de som berörs, det bör vara personcentrerat, ske systematiskt och vara långsiktigt. 

Arbetet bör kännetecknas av kontinuerliga förbättringar samt evidens- och kunskapsbaserade 

beslut. I möjligaste mån bör förbättringsarbetet för att öka patientsäkerheten inom vården 

appliceras i det dagliga arbetet i verksamheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). 
 

En anestesisjuksköterskas kärnkompetens består av sex delar vilka anses nödvändiga för att 

utöva professionen. Dessa är evidensbaserad vård, personcentrerad vård, samverkan i 

teamarbete, informatik, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling samt säker vård. 

Individuella behov och patientens rätt till självbestämmande skall alltid vara av högsta 

prioritet, detta för att den givna vården framför allt skall kunna ges på ett så patientsäkert och 

kvalitativt sätt som möjligt. För att kunna uppbåda en högkvalitativ och patientsäker vård 

krävs förutom samverkan över professioner att arbetet utförs evidens- och erfarenhetsbaserat 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Av 

kärnkompetenserna är det framförallt “förbättringskunskap för kvalitetsutveckling” samt 

“säker vård” som författarna till föreliggande studie anser tala för denna studiens betydelse.  
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2.9. Problemområde 

Författarna till föreliggande studie önskar belysa området hyperoxi då det, trots en uppgång 

gällande medvetenheten under de senaste decennierna kring syrgas negativa effekter, ännu 

inte nåtts en enighet kring hanteringen av syrgaskoncentrationer för att öka patientsäkerheten 

och minska komplikationsrisken i samband med anestesi och kirurgi. 
 

2.10. Syfte 

Föreliggande studies syfte var att undersöka huruvida patienter utsätts för höga 

syrgaskoncentrationer, så kallad hyperoxygenering, peroperativt. 
 

2.10.1. Frågeställningar 

1." Hur höga syrgaskoncentrationer utsätts patienterna för peroperativt? 

2." Hur högt uppmätt inspiratoriskt FiO2  levereras till patienterna? 

3." Hur högt PaO2 har patienterna som högst under anestesin? Vilket är medelvärdet av 

minimalt och maximalt PaO2 under operation, sett till respektive avdelning samt 

generellt över alla avdelningar? 

4." Är det skillnad i färskgasflöde mellan de undersökta operationsavdelningarna? 

5." Är det skillnad i förekomst av hyperoxygenering mellan de undersökta operations-

avdelningarna? 

6." Finns det skillnader i hyperoxygenering mellan äldre och yngre samt de med BMI ≥ 

eller < 25 under anestesi? 

 

3. METOD 

3.1. Design 

För att undersöka huruvida patienter utsätts för hyperoxygenering har denna studie utförts 

genom en deskriptiv retrospektiv journalgranskning (Polit & Beck, 2012). Valet av 

studiedesign har baserats på brist av liknande studier i kombination med den tidsbegränsning 

författarna har haft att förhålla sig till. En av fördelarna med retrospektiv studiedesign är att 

en större mängd data kan samlas in under relativt kort tid (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

3.2. Urval 

Intuberade patienter över 18 år opererade under generell anestesi vid någon av följande 

operationsavdelningar; gynoperation, neurokirurgoperation, ortopedoperation eller 
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kirurgoperation vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har inkluderats. Samtliga patienter har 

haft en arteriell infart för registrering av PaO2, då PaO2 endast kan erhållas via arteriella 

blodgaser. Operationstiden har varit ≥120 min för korrekt mätning av PaO2 och dess nivå över 

tid. Syrgaskoncentrationen har mätts vid lägsta- och högsta värde under operationen. 

Patienterna har opererats under åren 2016–2017. De patienter vilka uppfyllt 

inklusionskriterierna har inkluderats konsekutivt i retrograd riktning från 30 Mars 2017 

(separat för de olika operationsavdelningarna) till dess att 25 patienter inkluderats från 

respektive avdelning, det vill säga totalt 100 patienter. Både såväl akuta som elektiva 

patienter har inkluderats i studien. 
 

Exklusionskriterier för studien var patienter med diagnostiserad obstruktiv- eller restriktiv 

lungsjukdom på grund av att dessa patienter från början är respiratoriskt påverkade. Även 

aktiva rökare utan diagnostiserad Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) eller annan 

obstruktiv lungsjukdom har exkluderats då det var oklart om dessa patienter hade någon 

lungpåverkan. På grund av att patienter vilka legat i ExtraCorporeal Circulation (ECC) under 

operation samt patienter som opererats i lungorna potentiellt kan ge missvisande data har 

patienter opererade vid thoraxoperation exkluderats vid datainsamling (Schwarzkopf et al., 

2001). 
 

Studien eftersträvade att inneha en hög validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det som 

avses mätas mäts medan reliabilitet handlar om studiens pålitlighet det vill säga att den är 

utförd med minsta möjliga bias (Polit & Beck, 2012).  
 

3.3. Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data har gjorts via journalsystemen iMDsoft MetaVision och Cambio 

COSMIC samt via operationsplaneringsprogrammet Operationsplaneraren. All data som berör 

syrgasvärden har inhämtats från MetaVision. De mätpunkter vilka erhållits ur datasystemen 

för att användas i studien var följande: vid vilken operationsavdelning patienten opererats, hur 

lång operationstiden varit och demografiska data såsom patientens kön, ålder, längd och vikt. 

Vidare har maximalt inställt FiO2, minimalt inställt FiO2 och medelvärdet av FiO2 under 

operations valt att undersökas på grund av att FiO2 >0.4 påvisats öka oxidativ stress och 

laktatnivåer (Koksal et al., 2016). Därtill har inspiratoriskt FiO2 såväl minimalt, maximalt- 

och medelvärde registrerats. Likaså har författarna tittat på maximal syrgassaturation mätt 

med pulsoximetri via huden (SpO2), minimalt SpO2 och medelvärdet av SpO2 under operation 
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med anledning av att det rekommenderade spannet av saturationsnivå hos patienter som lägst 

bör ligga mellan 88-94 % (Smith et al., 2012; Suzuki, Eastwood, Peck, Glassford & Bellomo, 

2013). Saturation >98 % anser O’Driscoll, Howard och Davison (2008) vara 

hyperoxygenering. Även minimala, maximala samt medelvärdet av färskgasflödet har 

studerats. Utöver dessa mätpunkter har författarna undersökt maximalt och minimalt PaO2 

under anestesin. 

 

Som tidigare nämnts har författarna använt sig av Operationsplaneraren vilket är det 

operationsplaneringsprogram Akademiska Sjukhuset använder för att registrera patienter som 

ska genomgå såväl akuta- som elektiva operationer. Operationsplaneraren har använts för att 

få fram information om vilka patienter som har opererats vid respektive enhet och därefter 

förts in ett insamlingsprotokoll (Bilaga 1). Den inhämtade patientinformationen har manuellt 

registreras i ett datainsamlingsprotokoll (Bilaga 2) i Microsoft Excel. 

 

3.4. Tillvägagångssätt 

Efter att data framtagits ur operationsprogrammet har författarna gått in i respektive patients 

journal dels i Cambio COSMIC, dels i iMDsoft MetaVision och därefter använt data från alla 

journaler vilka uppfyller inklusionskriterierna. Detta kan ha kommit att innebära en större 

spridning i tid av den insamlade datan, men kan däremot ha gett en minskad risk för 

selektionsbias. Vidare har författarna till föreliggande studie inkluderat 25 patienter per 

kirurgisk enhet för att få en jämn fördelning mellan enheterna och därigenom en jämförbar 

data.  

 

3.5. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik i Sverige regleras med två övergripande lagar, dels Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) dels Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Som 

regel behöver inte studier utförda av studenter under grund- eller specialistutbildning granskas 

av en regional nämnd då de inte anses vara forskning (Kjellström, 2012). I § 1 i 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) står det att vid hantering av personuppgifter är det 

viktigt att människors personliga integritet skyddas mot kränkning. Med detta som bakgrund 

har denna studies författare gjort en riskanalys och den uppenbara risken med 

journalgranskning är att någon obehörig kommer åt konfidentiell data. Konfidentialitet vilar 

på två grunder, dels att insamlad data förvaras på sådant sätt att inga obehöriga kommer åt 
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den, dels att data inte är spårbar när resultatet sedan presenteras (Kjellström, 2012). För att 

minimera risken för spårbarhet, är det av yttersta vikt att all insamlad data avidentifierats. 

Vidare har författarna sörjt för att det insamlade materialet blivit förvarat på så sätt att ingen 

obehörig har kunnat komma åt det. Det är endast författarna till föreliggande studie som har 

haft tillgång till materialet vilket förvarats i ett låst skåp på Akademiska sjukhuset. 
 

För erhållande av godkännande att starta datainsamling har “blankett för godkännande” 

skickats till berörda verksamhetschefer vid gyn-, neuro-, ortoped- och kirurgoperation. Inför 

examination av projektplanen erhölls ett preliminärt godkännande av berörda 

verksamhetschefer för att få bedriva studien utan etisk prövning (Bilaga 3; Bilaga 4). När 

magisteruppsatsen därefter påbörjades erhölls definitiva godkännanden av nämnda 

verksamhetschefer (Bilaga 5; Bilaga 6). Utöver det har en “ansökan om att genomföra en 

journalgranskningsstudie” (Bilaga 7) lämnats in och beviljats av FoU-direktören vilken i sin 

tur skickat den vidare till berörda parter. 
 

3.6. Bearbetning och analys 

SPSS 22.0 (IBM Corporation, 2013) har använts för att bearbeta och analysera det insamlade 

materialet efter att det avidentifierats och kodats med kodningsnyckel. Endast författarna till 

studien har haft tillgång till kodningsnyckeln vilken förvarats inlåst på Akademiska sjukhuset. 

Frågeställning 1, 2, 3 och 6 har bearbetats med deskriptiv statistik. I första hand har 

medelvärde använts för att beskriva distribution.  
 

Författarna har jämfört operationsavdelningar, ålder, kön och Body Mass Index (BMI) 

(oberoende variabler) mot varandra, med avseende på medelvärde, minimalt respektive 

maximalt FGF, inställt- samt inspiratoriskt FiO2, PaO2 och SpO2 (beroende variabler). För 

parvisa jämförelser (ex. högt/lågt BMI, ålder) har t-test använts. För jämförelse av multipla 

grupper mot varandra (jämförelse av operationsavdelningar/frågeställning 4 och 5) har 

envägsvariansanalys ANOVA (ANalysis Of VAriance) med efterföljande Tukey’s post-hoc 

test använts. De deskripitva mått som använts är spridningsmått samt standardavvikelse. 

Signifikansnivån har valts till p<0.05, och konfidensintervall (CI) 95% har tillämpats. 

 

BMI delades in i två grupper med anledning att människor under 25 i BMI anses vara 

normalviktiga och att BMI över eller lika med 25 anses vara övervikt. Det bör dock 

poängteras att detta är ett relativt trubbigt mått, muskulösa friska personer kan ha ett högt 
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BMI, utan att för den delen vara överviktiga på grund av att fett väger mindre än muskler. 

Vidare kan äldre människor ≥ 70 år anses vara underviktiga vid 22 i BMI (Hellénius, 2014).  

 

Anledning till användning av gränsdragning i ålder, på över respektive under 70 år, i 

föreliggande studie var för att Sverige får en allt mer åldrande befolkning och med detta även 

en större andel personer som arbetar efter pensionsålder (Wahlman, 2012). Att dra gränsen för 

äldre vid 65 år ansågs av den anledningen vara för ungt.  

 

4. RESULTAT 

I studien inkluderades 100 patienter i åldersspannet 19–89 år med medelålder på 65 ±14,14 år 

vilka uppfyllde inklusionskriterierna. 25 patienter från respektive avdelning gynoperation, 

neurokirurgoperation, ortopedoperation samt kirurgoperation inkluderades. Av de 100 

inkluderade patienterna var 57 kvinnor och 43 män. Spridningen i kön mellan avdelningarna 

var jämnt fördelad, med undantag för gynoperation, där majoriteten var kvinnor. 
 

Tabell 1. Medelålder, könsfördelning och BMI för respektive operationsavdelning samt över 

hela undersökta underlaget. 

Operationsavdelning Medelålder (min-max) Kön (Kvinna:Man) BMI <25: ≥25 

Gynoperation 65,9 (53-80) 23:2 15:10 

Neurokirurgoperation 55,8 (19-81) 10:15 8:17 

Ortopedoperation 68,5 (35-89) 12:13 8:16  

(1 bortfall) 

Kirurgoperation 68,8 (19-89) 12:13 10:15 

Totalt 64,8 (19-89) 57:43 41:53 

(1 bortfall) 
 

4.1. Syrgaskoncentration och inspiratorisk syrgasleverans  

Parametern genomsnittligt SpO2 för hela det undersökta underlaget visade sig ha ett 

medelvärde på 97,2 ±1,2 %. Medelvärdet av den minimalt och maximalt uppmätta 

saturationen var 81 ±8,8 % respektive 100 ±0,14 %. 
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För hela det undersökta underlaget var medelvärdet för minimalt inställt FiO2 50,9 ±14,3 %, 

för maximalt inställt 99,1 ±2,9 % och var för genomsnittligt inställt FiO2 65,3 ±12,7 %. 

Vidare var medelvärdet för minimalt inspiratoriskt FiO2 30,1 ±6,5 %, medelvärdet för 

maximalt inspiratoriskt FiO2 98,9 ±2,5 % och medelvärdet för genomsnittligt inspiratoriskt 

FiO2 45,5 ±7,6 %. 
 

Den data som framkom gällande genomsnittligt inspiratoriskt FiO2 vid gynoperation visade 

på minimalt 31,5 %, maximalt 51,2 % samt ett medelvärde på 40,5 ±5 %. Samma data för 

neurokirurgoperation visade på genomsnittligt inspiratoriskt FiO2 på minimalt 33,7 %, 

maximalt 58,9 % samt medelvärde på 44,4 ±6 %. Vid ortopedoperation var genomsnittligt 

inspiratoriskt FiO2 minimalt 33 %, maximalt 66,7 % och medelvärdet 51,1 ±8,7 %. Gällande 

kirurgoperation visade sig denna data vara minimalt 34,6 %, maximalt 61,3 % och med 

medelvärdet 46,1 ±6,4 % (Diagram 1). 
 

För hela det undersökta underlaget var det genomsnittligt inspiratoriska FiO2 minimalt 31,5 

%, maximalt 66,7 % samt medelvärdet 45,5 ±7,6 % (Diagram 1). 
 

 

Diagram 1. Medelvärde (röd linje) samt intervall för medel inspiratoriskt FiO2 i procent för 

respektive operationsavdelning och hela det undersökta underlaget (n= 100).  
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4.2. Partialtryck 

Den undersökta parametern maximalt PaO2 vid gynoperation visade på minimalt PaO2 17,2 

kPa, maximalt 60 kPa och medelvärde på 27,2 ±9,5 kPa. Vid neurokirurgoperation visade 

samma parameter minimalt 15 kPa, maximalt 47,5 kPa samt medelvärdet 26,7 ±9,1 kPa. Den 

data gällande parametern maximalt PaO2 som framkom för ortopedoperation var minimalt 

16,8 kPa, maximalt 66,5 kPa samt medelvärdet 34,6 ±12 kPa. Data för samma parameter vid 

kirurgoperation visade på minimalt 14,2 kPa, maximalt 61,9 kPa samt medelvärdet 34,2 ±13,8 

kPa (Diagram 2). 
 

Parametern maximalt PaO2 för hela det undersökta underlaget visade minimalt 14,2 kPa, 

maximalt 66,5 kPa samt medelvärdet 30,7 ±11,7 kPa (Diagram 2). 
 

 

Diagram 2. Medelvärde (röd linje) samt intervall för maximalt PaO2 i kPa för respektive 

operationsavdelning och hela det undersökta underlaget (n= 100). 
 

De medelvärden för parametrarna minimalt och maximalt PaO2 var för gynoperation 15,3 kPa 

respektive 27,2 kPa. Samma värde för neurokirurgoperation var 16,3 kPa respektive 26,7 kPa. 

För ortopedoperation var det lägsta- respektive det högsta medelvärdet för PaO2 18,5 kPa och 

34,6 kPa. Det uppmätta medelvärdet för lägsta och högsta PaO2 vid kirurgoperation var 17,8 

kPa respektive 34,2 kPa (Diagram 3). 
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Gällande medelvärdet för parametern minimalt PaO2 var för hela det undersökta underlaget 

17 ±5,7 kPa, och medelvärdet för maximalt PaO2 var 30,7 ±11,7 kPa (Diagram 3). 
 

 
Diagram 3. Intervallet mellan medelvärde av minimalt samt maximalt PaO2 i kPa illustreras 

för respektive operationsavdelning och för hela det undersökta underlaget (n= 100). 
 

ANOVA visade på signifikanta skillnader i sju av de undersökta parametrarna medan det 

efterföljande post hoc-testet, Tukey’s test, visade på signifikans i fem av dessa. 
 

4.3. Färskgasflöde 

Neurokirurgoperation hade signifikant lägre genomsnittligt maximalt FGF än de övriga tre 

operationsavdelningarna (F=14.197, frihetsgrader= 3/96, p<0.001). Gynoperations 

genomsnittliga maximala FGF var 10,7 l/min, neurokirurgoperation 7,6 l/min, 

ortopedoperation 11,3 l/min och slutligen kirurgoperation 11,5 l/min. Differensen mellan 

neurokirurgoperation och gynoperation var 3,1 l/min (CI 95% 1,3 – 4,85), mellan 

neurokirurgoperation och ortopedoperation 3,7 l/min (CI 95% 1,9 – 5,45) och slutligen var 

det 3,9 l/min (CI 95% 2,14 – 5,69) skillnad mellan neurokirurgoperation och kirurgoperation 

(Diagram 4). 
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Diagram 4. Medelvärden av maximalt FGF i l/min för respektive avdelning. Horisontella 

klamrar indikerar signifikanta skillnader enligt post hoc test (p<0.05, n= 100). 
 

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas i medelvärdet av minimalt FGF mellan 

avdelningarna, dock gick en tendens till lägre minimalt FGF att se hos kirurgoperation i 

jämförelse med gynoperation (p=0.072) (Diagram 5). 
 

 

Diagram 5. Medelvärden av minimalt FGF i l/min för respektive avdelning (n= 100).   
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Medelvärdet över hela det undersökta underlaget gällande minimalt färskgasflöde var 0,7 

±1,0 l/min och maximalt FGF 10,3 ±2,8 l/min. 
 

4.4. Hyperoxygenering- jämförelse mellan grupperna 

Neurokirurgoperation visade sig ha ett signifikant lägre maximalt inställt FiO2 än de övriga 

operationsavdelningarna (F= 4.379, frihetsgrader= 3/96, p=0.006). Gynoperations maximala 

inställda FiO2 var 99,6 %, neurokirurgoperation 97,4 %, ortopedoperation 99,8 % och 

slutligen kirurgoperation 99,6 %. Skillnaden mellan neurokirurgoperation och gynoperation 

var 2,2 procentenheter (p=0.027; CI 95% 0,18 – 4,29), mellan neurokirurgoperation och 

ortopedoperation var skillnaden 2,4 procentenheter (p=0.013; CI 95% 0,38 – 4,49) och 

slutligen mellan neurokirurgoperation och kirurgoperation var skillnaden 2,3 procentenheter 

(p=0.024; CI 95% 0,22 – 4,43) (Diagram 6). 
 

 

Diagram 6. Medelvärden av maximalt inställt FiO2 i procent för respektive avdelning. 

Horisontella klamrar indikerar signifikanta skillnader enligt post hoc test (p<0.05, n= 100). 
 

Vidare visade sig neurokirurgoperation även ha ett signifikant lägre medelvärde av inställt 

genomsnittligt FiO2 än de övriga tre operationsavdelningarna (F=11.479, frihetsgrader= 3/96, 

p<0.001). Gynoperations medelvärde av inställt genomsnittligt FiO2 var 73,1 %, 

neurokirurgoperation 55,3 %, ortopedoperation 67,9 % och slutligen kirurgoperation 65 %. 

Vid jämförelse mellan neurokirurgoperation och gynoperation var differensen 17,8 
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procentenheter (p<0.001; CI 95% 9,65 – 25,98). Skillnaden mellan neurokirurgoperation och 

ortopedoperation var 12,6 procentenheter (p=0.001; CI 95% 4,43 – 20,76) och differensen 

mellan neurokirurgoperation och kirurgoperation var 9,7 procentenheter (p=0.013; CI 95% 

1,55 – 17,88) (Diagram 7). 
 

 

Diagram 7. Medelvärden av genomsnittligt inställt FiO2 i procent för respektive avdelning. 

Horisontella klamrar indikerar signifikanta skillnader enligt post hoc test (p<0.05, n= 100). 
 

Medelvärdet av parametern genomsnittligt inspiratoriskt FiO2 visade att ortopedoperation 

hade en signifikant högre nivå än de övriga tre operationsavdelningarna (F=10.951, 

frihetsgrader= 3/96, p<0.001). Medelvärdet av genomsnittligt FiO2 var för gynoperation 40,5 

%, neurokirurgoperation 44,4 %, ortopedoperation 51,1 % och slutligen för kirurgoperation 

46,1 %. Mellan ortopedoperation och gynoperation var p<0.001 med en skillnad på 10,6 

procentenheter (CI 95% 5,71 – 15,56). Differensen mellan ortopedoperation och 

neurokirurgoperation var 6,7 procentenheter (p=0.003; CI 95% 1,75 – 11,60) och mellan 

ortopedoperation och kirurgoperation 5,0 procentenheter (p=0.044; CI 95% 0,10 – 9,95). 

Analysen visade även att gynoperation låg signifikant lågt i genomsnittligt inspiratoriskt FiO2 

jämfört med kirurgoperation, men inte i jämförelse med neurokirurgoperation (Diagram 8). 
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Diagram 8. Medelvärden av genomsnittligt inspiratoriskt FiO2 i procent för respektive 

avdelning. Horisontella klamrar indikerar signifikanta skillnader enligt post hoc test (p<0.05, 

n= 100). 
 

Kirurgoperation visade sig ligga lägre i medelvärdet av minimalt SpO2 i förhållande till 

gynoperation (F=2.852, frihetsgrader= 3/96, p=0.041), differensen var 6,9 procentenheter (CI 

95% 0,60 – 13,23).  Medelvärdet av minimalt SpO2 var på gynoperation 84,9 % och på 

kirurgoperation 78 % (Diagram 9). Inga andra signifikanta skillnader mellan avdelningarna 

påvisades. 
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Diagram 9. Medelvärden av minimalt SpO2 i procent för respektive avdelning. Horisontella 

klamrar indikerar signifikanta skillnader enligt post hoc test (p<0.05, n= 100). 
 

Parametern maximalt PaO2 påvisades inte ha några signifikanta skillnader mellan 

operationsavdelningarna. 

4.5. Kön, ålder och BMI 

Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män, eller mellan unga och gamla (över/under 

70 år) har kunnat påvisas i studien. 

 

Som bifynd i databearbetningen noterades medelvärdet för BMI vara 26,9. Ett T-test vilket 

avsågs undersöka parametrarna utfördes mellan patientgrupper med BMI ≥25 (N=58) 

respektive <25 (N=41), ett bortfall. Testet utföll med signifikanta skillnader i parametrarna 

genomsnittligt SpO2 med 0,8 procentenheter (T=-3.527, frihetsgrader= 92, p=0.001), 

minimalt PaO2 med differensen 3,8 kPa (T=-3.501, frihetsgrader= 70, p=0.001) och i 

maximalt PaO2 där skillnaden var 6,4 kPa (T=-2.634, frihetsgrader= 73, p=0.010). Gruppen 

med BMI ≥25 hade lägre nivåer i samtliga ovanstående parametrar. 
 

Gruppen med BMI <25 hade ett genomsnittligt SpO2 på 97,7 ±1,1 % medan gruppen med 

BMI ≥25 hade SpO2 96,9 ±1,2 %. Gällande minimalt PaO2 hade gruppen med BMI <25 ett 

medelvärde på 19,0 ±5,9 kPa medan gruppen med BMI ≥25 PaO2 hade 15,2 ±4,4 kPa. 
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Slutligen uppmärksammades att gruppen med BMI <25 hade ett medelvärde gällande 

maximalt PaO2 på 34,3 ±12,9 kPa medan gruppen med BMI ≥25 uppmättes ha 28 ±10,2 kPa. 

 

5. DISKUSSION 

Studiens primära resultat var att samtliga undersökta operationsavdelningar 

hyperoxygenerade patienter under anestesi. För hela det undersökta underlaget uppmättes 

medelvärdet av parametern maximalt PaO2 till 30,7 ±11,7 kPa och medelvärdet av det 

genomsnittligt inspiratoriska FiO2 uppmättes till 45,5 ±7,6 %. Det högst uppmätta PaO2 i 

studien var vid ortopedoperation med 66,5 kPa. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

5.1.1. Syrgaskoncentration och inspiratorisk syrgasleverans 

I föreliggande studie uppmärksammades att det genomsnittligt inspiratoriska FiO2 som lägst 

var 31,5 % och som högst var 66,7 % gällande hela det undersökta underlaget. Som nämnts i 

bakgrunden beskriver Koksal och medarbetare (2016) att FiO2 bör underskrida 40 % medan 

Blomqvist (2007) anser att denna nivå bör vara lägre än 60–65 %. Gällande genomsnittligt 

inspiratoriskt FiO2 framkom i denna studie att samtliga operationsavdelningars medelvärden 

överskred gränsvärdet enligt Koksal och medarbetare (2016). Vidare låg det genomsnittliga 

inspiratoriska FiO2 för hela det undersökta underlaget över den nivå som Blomqvist (2007) 

rekommenderar. Även denna parameter påvisar att det kan finnas en reell risk för 

patientsäkerheten då FiO2 vid de undersökta avdelningarna överstiger de referensvärden som 

tidigare beskrivits som skadliga i litteratur och studier. 
 

Vidare uppmärksammades parametern genomsnittligt SpO2, inte helt oväntat, ligga på höga 

nivåer. Då hela underlaget studerades var medelvärdet av SpO2 97,2 ±1,2 %. Smith och 

medarbetare (2012) och Suzuki och medarbetare (2013) rekommenderade i sina studier att 

spannet av SpO2 under operation torde ligga mellan 88–94 % och enligt O’Driscoll och 

medarbetare (2008) hyperoxygeneras patienter om de ligger med SpO2 >98 %. I föreliggande 

studie har medelvärdet av SpO2 för hela det undersökta underlaget hamnat över de ovan 

nämnda studiernas gränsvärden för hyperoxygenering. Det innebär att en stor andel patienter 

ligger på- eller över gränsen för vad som är rekommenderad nivå av SpO2. I en studie av 

Helmerhorst och medarbetare (2016) implementerades bland annat en handlingsplan för 
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konservativa syrgasnivåer på intensivvårdspatienter. Vad som önskade uppnås var SpO2 

nivåer mellan 92–95 % då dessa nivåer påvisades minska morbiditet och mortalitet, men 

ökade patientsäkerheten för denna patientkategori. En liknande handlingsplan är något som 

bör vara aktuellt att applicera även i de verksamheter som föreliggande studie undersökt. 
 

5.1.2. Partialtryck 

Huvudfyndet i föreliggande studie visade att alla fyra undersökta operationsavdelningarna i 

hög utsträckning hyperoxygenerade sina patienter. När författarna såg på hela det undersökta 

underlaget låg medelvärdet av minimala PaO2 på 17 kPa. Den undersökta parametern 

maximalt PaO2 visade intressanta siffror vid alla de undersökta operationsavdelningarna. Den 

operationsavdelning där högst PaO2 uppmättes var ortopedoperation, vilken hade ett maximalt 

PaO2 på 66,5 kPa. Enligt en tidigare studie av Girardis och medarbetare (2016) kan ett PaO2 

>14,26 kPa leda till ökad mortalitet och Helmerhorst och medarbetare (2017) definierar mild 

hyperoxi som PaO2 mellan 16–26,66 kPa och svår hyperoxi som PaO2 >26,66 kPa.  
 

Då författarna till föreliggande studie tittade närmare på resultatet för den undersökta 

parametern maximalt PaO2 uppmärksammades, som tidigare nämnts, att en patient haft så 

högt som 66,5 kPa. Det är oklart under hur långt tid av operationen som patienten 

hyperoxygenerats med denna nivå syrgas. Studien pekar mot att hyperoxygenering kan vara 

ett problem vid de avdelningar där studien genomfördes och att det finns en potentiell risk för 

patienter och dess säkerhet. 
 

5.1.3. Färskgasflöde 

Författarna till föreliggande studie valde även att titta på parametern FGF då syrgasleveransen 

till patienten påverkas av detta flöde. Vid gasanestesi justeras FGF för att öka respektive 

minska gaskoncentrationen i alveolerna. I dagsläget används olika typer av anestesiformer, 

bland annat används hög- respektive lågflödesanestesi med inhalationsgas via respiratorn och 

total intravenös anestesi (TIVA). TIVA innebär att ett i stort sett konstant värde på FGF 

levereras. Används ett högt FGF erhåller patienten den på respiratorn inställda 

koncentrationen av syrgas med en hög hastighet och används ett lågt FGF erhåller patienten 

den inställda koncentrationen av syrgas långsammare. Det innebär att kombinationen av ett 

högt FGF och ett högt inställt FiO2 ger ett högt PaO2. Likaså ger kombinationen av ett lågt 

FGF men ett högt FiO2 ett högt PaO2, dock tar det längre tid.  
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Neurokirurgen hade ett signifikant lägre maximalt FGF och hyperoxygenerade sina patienter i 

signifikant lägre utsträckning jämfört med de andra inkluderade operationsavdelningarna i 

studien. Detta kan eventuellt bero på att neurokirurgoperation i huvudsak använder TIVA som 

anestesimetod. Detta fynd stärks av studierna gjorda av Gupta, Bzeih och Zestos (2014) och 

Gupta, Sangha och Kaminski (2012) där båda forskarlagen såg att hyperoxygenering skedde i 

mindre utsträckning vid intravenös anestesi i jämförelse med gasanestesi. 
 

Det finns för- och nackdelar med inhalationsanestesi och TIVA. Fördelar med 

inhalationsanestesi är att de metaboliseras i liten utsträckning och försvinner fort ur kroppen 

efter avstängd tillförsel (Bodelsson, 2005). Denna typ av anestesi är relativt billig. sevofluran 

som är den gas som används mest på Akademiska sjukhusets operationsavdelningar kostar 

ungefär 1500 kr/250 ml (Apoteket, 2017) vilket innebär att en flaska kan användas till 

flertalet patienter, om framförallt lågflödesanestesi används. Vidare är sevofluran 

förhållandevis kardiovaskulärt stabilt i jämförelse med Isofluran och Desfluran som har en 

större inverkan på det kardiovaskulära systemet (Bodelsson, 2005). Dock har sevofluran, 

precis som alla inhalationsgaser, en viss myocarddeprimerande effekt men också en 

dosberoende andningsdeprimerande inverkan med minskade tidalvolymer och ökad 

andningsfrekvens som följd. Vidare hämmar alla inhalationsgaser andningssvaret på höga 

koldioxidvärden och på hypoxi (Nœss & Kaupang, 2005). 
 

Det intravenösa anestesiläkemedlet propofol ackumuleras inte, ger ett behagligt uppvaknande 

samt minskar risken för postoperativt illamående, varvid det är fördelaktigt att använda för 

underhåll av anestesi (Bodelsson, 2005). Kostnadsmässigt antas intravenös anestesi vara 

dyrare, då läkemedel som dragits upp används individuellt för respektive patient och det som 

blir över kasseras, därtill måste läkemedel kasseras efter ett visst tidsintervall enligt 

läkemedelsverket (Läkemedelsverket, 2015). Det innebär troligtvis att stora mängder 

läkemedel varje år kasseras vilket kan leda till en stor kostnad, men också en onödig påverkan 

på miljön. Även om intravenös anestesi antas vara dyrare än inhalationsanestesi är det möjligt 

att metoden på lång sikt kan verka patientfrämjande och minska den ekonomiska belastningen 

för sjukvården och samhället. Detta på grund av den minskning av postoperativa 

komplikationer en minskad hyperoxygenering potentiellt kan leda till, framför allt vid 

användande av TIVA istället för gasanestesi. 
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5.1.4. Hyperoxygenering- jämförelse mellan grupperna 

Vidare visade sig neurokirurgoperation ha ett signifikant lägre inställt genomsnittligt FiO2 än 

de tre övriga operationsavdelningarna. Detta är ett mycket intressant fynd då författarna till 

föreliggande studie tidigare har haft förutfattade meningar gällande hur mycket syrgas 

neurokirurgiska patienter erhåller. Hypoxi är vid skallskador den faktor som främst orsakar 

sekundära skador i hjärnan. Vården och omvårdnaden av en patient med hjärnskada åsyftar 

primärt till att förhindra uppkomst av komplikationer som leder till sekundära insulter 

(Edblad & Hårdemark, 2007). Med detta som bakgrund var författarna inställda på att 

resultatet skulle komma ut annorlunda, och att neurokirurgoperation snarare skulle ha placerat 

sig i överkant gällande syrgasadministrering eftersom uppkomst av sekundära skador, så långt 

det är möjligt, ska undvikas.  
 

Intressant var även att de patienter vilka opererades vid neurokirurgoperation inte 

desaturerade i högre utsträckning än vad patienterna på de övriga operationsavdelningarna 

gjorde, trots att både det maximalt inställda och det inställda genomsnittliga FiO2-värdet var 

signifikant lägre. Detta innebär att patienterna på neurokirurgoperation i praktiken hade 

mindre marginaler vid en eventuell desaturation, men att den marginalen var tillräckligt stor 

att patienterna inte blev hypoxiska. Konklusionen är att samtliga patienter på övriga 

operationsavdelningar bör kunna ligga lägre i inställt FiO2 utan att en patientsäkerhetsrisk 

föreligger. 
 

Något som kan antas påverka inställt FiO2-värde är vilka patienter som opererats vid 

respektive avdelning. Då kirurgoperation låg signifikant lägre i minimalt SpO2 i jämförelse 

med gynoperation kan det tala för att kirurgoperation opererar generellt sjukare patienter än 

gynoperation, detta är dock inget författarna till denna studie har studerat och därmed inte kan 

dra några slutsatser av. I jämförelse med de andra operationsavdelningarna framkom inga 

signifikanta skillnader i SpO2, vilket innebär att de övriga operationsavdelningarna möjligen 

opererar likvärdigt sjuka patienter, men återigen är detta inget som har studerats. 
 

Ortopedoperation hade, vilket beskrivits i resultatet, ett signifikant högre genomsnittligt 

inspiratoriskt FiO2 (samt som tidigare redovisats även ett signifikant högre PaO2 )  än samtliga 

operationsavdelningar. En teoretisk förklaring till detta skulle kunna vara att denna avdelning 

har en hög genomsnittsålder på sina patienter, dock var det ingen signifikant skillnad i ålder 



 30 

mellan de patienter som opererades på de fyra operationsavdelningarna. Det är därför oklart 

varför dessa patienter blir mer hyperoxygenerade än de övriga. 
 

5.1.5. Kön, ålder och BMI  

Ett intressant fynd under studiens gång var att skillnader mellan grupper med BMI ≥25 

respektive <25 upptäcktes i parametrarna genomsnittligt SpO2 och minimalt PaO2 där 

gruppen ≥25 i BMI hade lägre nivåer i samtliga av dessa parametrar. Skillnaderna i resultaten 

var små, men då de föll ut som signifikanta gör det dem trots allt intressanta för eventuella 

vidare studier. Sedan tidigare finns vetskap om att övervikt ger en ökad syreförbrukning på 

grund av en större metabol aktivitet (Aune, 2013). Författarna till föreliggande studie hade 

ansett det intressant att studera huruvida överviktiga patienter oxygeneras utefter sina 

fysiologiska förutsättningar samt om anestesipersonal idag tar hänsyn till övervikt när det 

gäller respiratorinställningar. 
 

5.1.6. Patientsäkerhet 

Var tionde patient drabbas av vårdskador vilket inte bara innebär ett stort lidande för patienten 

utan även en kostnadsbelastning för samhället (Socialstyrelsen, 2016a; SKL, 2014). Detta är 

en kostnad som författarna till föreliggande studie antar skulle kunna reduceras genom att 

exempelvis hålla föreläsningar för att upprätthålla den kunskap som finns hos 

anestesisjuksköterskor och anestesiläkare gällande hyperoxygenerings effekter på kroppen 

samt genom utbildning i vad personalen i sin tur kan göra för att minska riskerna som 

hyperoxygenering medför. Kunskap angående hyperoxygenering bör finnas hos 

anestesisjuksköterskor och anestesiläkare men bristen på upprätthållande av den eller på 

grund av de traditioner, gällande förutbestämda gränsvärden på exempelvis respiratorer, 

medför att den kunskapen inte appliceras kliniskt. 
 

Patienter utsätts för stora risker i och med hyperoxygenering och oroande är att personal, som 

ska besitta kunskap inom området, är de vilka utsätter patienter för risker. Den evidens som 

finns inom området implementeras inte alltid i verksamheten, och det är oklart huruvida detta 

beror på kunskapsbrist eller andra faktorer. Hyperoxygenering minskar hjärtminutvolymen 

och ciliernas förmåga att evakuera bort sekret, oavsett om det föreligger en sjukdomsbild eller 

ej (Bak, Sjöberg, Rousseau, Steinvall & Janerot-Sjöberg, 2007; Six et al., 2016). Faktum är att 

både morbiditet och mortalitet ökar för intensivvårdspatienter då dessa utsätts för PaO2 
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>14,26 kPa enligt Girardis och medarbetare (2016), oavsett duration av hyperoxygenering. 

Resultatet presenterat i föregående studie, gällande att det är skadligt med hyperoxygenering 

oavsett duration av exponering, anses mycket intressant och kan antas gälla även för de 

patienter vilka studerats i föreliggande studie. 
 

Författarna är medvetna om att det finns personal vilka besitter kunskap inom området 

hyperoxygenering. Det som uppmärksammats är att den kunskap som finns inte ter sig vara 

väletablerad i den kliniska verksamheten utan verkar istället ha stannat på forskarnivå, detta 

med tanke på att samtliga patienter i föreliggande studie hyperoxygenerades vid någon 

tidpunkt under operation. Om blivande anestesisjuksköterskor inte delges fullgoda kunskaper 

gällande hyperoxygenering under sin utbildning och därefter kommer ut i arbetslivet där 

produktionspress, specialistsjuksköterskebrist och stram budget råder finns med stor 

sannolikhet varken tid eller ork till att förvärva kunskap utöver den som behövs för att utföra 

ett arbetspass. För att underlätta för anestesipersonal att, trots de ovanstående 

arbetsförhållandena, genomföra förbättringsarbete gällande syrgasbehandling krävs 

utbildning, återkoppling, handlingsplaner och stöd vid beslutsfattande (De Vries et al., 2010). 

Enligt Helmerhorst och medarbetares (2016) modell kan en mer patientsäker vård då bedrivas 

och därmed minska både samhällskostnader (Girardis et al., 2016) och de perioperativa 

komplikationerna vilka kan uppstå vid hyperoxygenering (Eskicioglu et al., 2012). Enligt 

SKL (2015) är sjuksköterskor ålagda att minimera vårdskador samt uppmärksamma och 

förebygga risker i vården, dessvärre är en konsekvens av att Sverige lider en brist på 

specialistsjuksköterskor bland annat att vårdkvaliteten och patientsäkerheten hotas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a). 
 

I dagsläget har författarna en uppfattning av att operationsavdelningarna arbetar utifrån 

“tradition”. De arbetar alla lika, för att de alltid har gjort saker på ett visst sätt. Det leder till 

att nya generationer anammar det gamla arbetssättet “för att det är så man gör” istället för att 

utföra sitt jobb utefter den befintliga evidens som finns att tillgå. Exempelvis ställs 

larmgränser på inspiratoriskt FiO2 ofta in på respiratorerna till FiO2 30 %, när de sedan larmar 

höjer ansvarig anestesisjuksköterska eller anestesiläkare syrgasnivån trots att patienter då inte 

sällan har ett PaO2 på 15 kPa eller högre. En möjlig förklaring till att personal väljer att ge 

mer syrgas i dessa situationer kan vara brist på kunskap, de tror att patienten inte erhåller den 

mängd syrgas per minut som denne behöver vilket är 3,5 ml/kg/min vid lågflödesanestesi 
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(Stenqvist, 2011). Vad patienten erhåller är dock avhängigt den inställda FiO2 i kombination 

med FGF och möjligt är att det är här en kunskapslucka finns. 
 

Vetskap finns idag om att utbildning leder till högre kompetens och därtill är 

kostnadseffektivt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Ett bra kliniskt exempel på detta är 

personal vid centraloperation på S:t Görans sjukhus som genom ett strukturerat 

förbättringsarbete kring gasanestesi och de flöden som används under operation minskat 

förbrukningen av sevofluran, vilket är en vinst både miljö- och kostnadsmässigt (Eriksson & 

Bredbacka, 2011). Genom detta förbättringsarbete torde patientsäkerheten öka då en ökad 

medvetenhet kring gasanestesi gör att anestesisjuksköterskor och anestesiläkare förmodligen 

reflekterar desto mer över det arbete som de utför i den dagliga verksamheten. Trots att detta 

förbättringsarbete inte hade fokus på hyperoxygenering, vilket denna studie berör, visar det att 

med samlad utbildning för yrkesgrupperna kan goda resultat uppnås för patient, vård och 

samhälle i stort. 
 

Patientsäkerhetsarbetet måste ske över professionerna (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) och de olika kunskapsbaser som 

specialistsjuksköterskor och specialistläkare var för sig besitter bör integreras med varandra 

för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att arbeta patientsäkert, erfarenhets- och 

evidensbaserat. 
 

5.1.7 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna av att hyperoxygenera patienter vilka genomgår anestesi anser 

författarna till föreliggande studie vara viktiga att belysa. I kompetensbeskrivningen för 

anestesisjuksköterskor står det att de är ålagda att bemöta varje patient som unik 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Detta 

innebär att all behandling skall utgå från individuella behov. Om syrgasbehandling inte 

individanpassas motarbetas ett av fundamenten i kompetensbeskrivning och således även i 

yrkesutövandet. Vidare ska anestesisjuksköterskor, enligt kompetensbeskrivningen, kritiskt 

granska den perioperativa vården som ges. Ur ett etiskt perspektiv anser författarna att detta är 

av yttersta vikt då de anser att det är vid reflektion, enskilt eller i grupp, som insikt om brister 

och styrkor uppmärksammas. Utöver detta är det anestesisjuksköterskans skyldighet att 

implementera ny evidens och med tanke på hur forskningsläget ser ut gällande 
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hyperoxgenering uppkommer frågan om det är etiskt försvarbart att ge patienter höga 

koncentrationer av syrgas till patienter som inte är i behov av det. 
 

5.2. Metoddiskussion 

Den valda datainsamlingsmetoden visade sig lämpad för den typ av studie som genomförts. 

Författarna är medvetna om att det material som erhålls via patientjournaler kan ha viss bias. 

Den data författarna till föreliggande studie ämnat undersöka förs in både manuellt av 

sjuksköterskor och automatiskt i aktuella journalsystem. Individen vilken registrerat 

demografiska data såsom ålder, kön, längd och vikt i patientjournalen kan av misstag fört in 

fel värden. Provsvar från arteriella blodgaser överförs direkt till journalsystemet iMDsoft 

MetaVision via streckkoder med patientens personnummer vilket således minskar risken att 

fel data registreras i journalen. Ett möjligt bias kan vara variationer mellan patientkategorier, 

exempelvis en för övrigt frisk patient med en isolerad skallskada gentemot en multisjuk 

ortopedpatient. 

 

En styrka var, som tidigare nämnts, att merparten av den insamlade datan tidigare förts in 

automatiskt i de nämnda datasystem vilket minskat risken för felvärden. En potentiell svaghet 

kan ha varit att vissa demografiska data införts manuellt av personal i ett av journalsystemen 

(Cambio COSMIC) vilket kan ha givit missvisande data. Vid tveksamhet till införda data 

vägdes dess rimlighet in och data som ansågs vara orimlig exempelvis längdökning på 20 cm 

inom loppet av en dag selekterades bort. Utöver detta kan en svaghet i föreliggande studie 

möjligen ha varit att den insamlade datan införts manuellt av författarna i ett 

insamlingsprotokoll, och risk för felskrivning förelegat. Dock har båda författarna gemensamt 

gått igenom det insamlade materialet vid upprepade tillfällen, detta för att säkerställa att all 

insamlad data införts korrekt i protokollet för datainsamlingen, vilket anses vara en styrka. 

Denna studie förefaller dock ha en svaghet då författarna på grund av begränsad tid att utföra 

studien ej har haft möjlighet att studera respektive patients tid med en viss PaO2-nivå. Det 

hade varit önskvärt att i denna studie även ha undersökt under hur lång tid de patienter som 

har hyperoxygenerats egentligen utsatts för de höga nivåerna av syrgas. 

 

 Slutligen skall nämnas att den valda studiedesignen har en svaghet i jämförelse med 

exempelvis en prospektiv studie. Vid en retrospektiv metod har inte författarna kontroll på 

datainsamlingen, eftersom materialet redan är insamlat. Om tid hade funnits till att välja en 
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prospektiv metod kunde författarna haft tillgång till ett större material genom att förslagsvis 

ha påverkat antalet tagna blodgaser och vid vilken tidpunkt dessa blodgaser hade tagits. 

Styrkan med prospektiva studier är att författare/forskare dels får tillgång till en mängd 

material som kan analyseras, dels att de kan se till att insamla den mängd data som behövs för 

att kunna dra rätt slutsatser (Billhult & Gunnarsson, 2012). 
 

Gällande datainsamlingen valde författarna till föreliggande studie att gå i retrograd riktning 

från studiens startdatum med anledning av att iMDsoft MetaVision införts vid olika 

tidpunkter på de kirurgiska operationsavdelningarna under de senaste sex månaderna. Att 

datainsamlingen skett på detta sätt kan ha kommit att innebära en större spridning i tid av den 

insamlade datan, men kan däremot ha gett en minskad risk för selektionsbias. 
 

De parametrar vilka initialt ämnades undersökas kompletterades med ytterligare en parameter, 

FGF. Mängden syrgas vilken når patienten per minut i det slutna respiratorsystemet är 

avhängigt hastigheten på färskgasflödet. FGF lades till för att se huruvida det var några 

skillnader i parametern mellan de undersökta avdelningarna. 
 

Validiteten för studien anses av författarna vara hög då hyperoxygenering de facto har blivit 

studerad. Den valda metoden har således besvarat studiens syfte och dess frågeställningar. Då 

författarna till föreliggande studie inte uppmärksammat någon påtaglig mängd biases anses 

även studiens reliabilitet vara hög. Det som i viss mån kan ha påverkat reliabiliteten är 

författarnas brist på erfarenhet av den valda studiedesignen. Författarna har under studiens 

gång fördjupat sina kunskaper inom ämnet dels genom litteratur, dels utefter råd från erfarna 

etablerade forskare. Tidsbegränsningen anses inte ha påverkat studien i stort, men har medfört 

att vissa intressanta parametrar ej kunnat undersökas så utförligt som önskat. De slutsatser 

författarna till den föreliggande studien dragit utifrån resultatet anses vara av hög intern 

validitet då studien har genomförts vid olika operationsavdelningar, men ändå givit likvärdiga 

resultat. Även det faktum att materialet i studien innehöll data från patienter vilka opererats 

under samma tidsintervall fanns ingen spridning i datainsamlingen som torde sänkt den 

interna validiteten. Likaså stärks denna av att underlaget kommer från olika 

operationsavdelningar samt innehar en jämn spridning av ålder och kön. 
 

En stark föraning föreligger hos författarna att denna studies resultat går att se även på andra 

operationsavdelningar. Trots det mindre underlag denna studie innefattar har det tydligt 



 35 

framkommit att en majoritet av patienter hyperoxygeneras, oavsett operationsavdelning, 

vilket torde göra studiens resultat generaliserbart och därmed inneha en hög extern validitet. 
 

Som nämnts i bakgrunden har studien haft forskningsetiska riktlinjer att förhålla sig till. En 

riskanalys ägde rum vilken mynnade ut i åtgärder vilka minimerat den potentiella risk för 

obehöriga att komma åt konfidentiell data under datainsamlingen. Vidare har avidentifiering 

minskat spårbarheten avsevärt och förvaringen av det insamlade materialet har även den 

minimerat den presumtiva risk för att någon obehörig skulle ta del av datan. 
 

Författarna till föreliggande studie anser att ett stort behov av vidare forskning inom det 

undersökta området finns då problemet behöver uppmärksammas. De risker och konsekvenser 

vilka hyperoxygenering medför är sedan tidigare kända, däremot bör fler kliniska studier med 

större patientunderlag samt på flera sjukhus att genomföras för att utröna hur spridd 

problematiken är. Vid framtida studier hade en intressant aspekt varit att se närmare på under 

hur lång tid av operationen som respektive patient ligger hyperoxygenerad, då även det kan 

vara av betydelse för patientens tillfrisknande och/eller mortalitet postoperativt. Utöver detta 

hade det varit intressant att studera om samband föreligger mellan perioperativ 

hyperoxygenering och postoperativ överlevnad för icke-kritiskt sjuka patienter. 
 

5.3. Slutsats 

I föreliggande studie har det framkommit att patienter i stor utsträckning hyperoxygeneras, 

och det vid samtliga undersökta operationsavdelningar. Syrgasens negativa effekter är sedan 

tidigare kända, detta till trots ges patienterna höga nivåer av syrgas. Effekterna av 

hyperoxygenering har i tidigare studier visat sig resultera i förlängda vårdtider, ett ökat 

patientlidande samt ökade kostnader för samhälle och individ. En ökad medvetenhet gällande 

användandet av syrgas i samband med anestesi kan leda till utveckling av evidensbaserade 

riktlinjer. Utarbetade riktlinjer kan öka patientsäkerheten genom att minska risken för ökad 

morbiditet och mortalitet vilket på sikt kan minska samhällets vårdrelaterade kostnader. 



 36 

6. REFERENSER 

Apoteket AB. (2017). Sevorane. Hämtad 2017-04-25 från 

https://www.apoteket.se/produkt/sevorane-inhalationsanga-vatska-250-milliliter-flaska-

206457/. 

Aune, G-E. (2013) Överviktiga patienter. I L. Hovind (Red.), Anestesiologisk omvårdnad (1 

uppl., s. 183-225) Lund: Studentlitteratur. 

Bak, Z., Sjöberg, F., Rousseau, A., Steinvall, I., & Janerot-Sjöberg, B. (2007). Human 

cardiovascular dose-response to supplemental oxygen.  Acta Physiologica, 191(1), 15-24. doi: 

10.1111/j.1748.2007.01710. 

Benumof, J. L. (1999). Preoxygenation: best method for both efficacy and efficiency. 

Anesthesiology, 91(3), 603–605.  

Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012). Kvantitativ studiedesign och stickprov. I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod (5 uppl., s. 116-126). Polen: Studentlitteratur  

Blomqvist, H. (2007). Respiratorbehandling. I A. Larsson & S. Rubertsson (Red.), 

Intensivvård (2 uppl., s. 274-283). Nacka: Liber. 

Bodelsson, M. (Red.). (2005). Anestesiologi. Lund: Studentlitteratur. 

Cook, R. (2013). Systemperspektivet på säkerhet. I A. Ödegård (Red.), Patientsäkerhet teori 

och praktik (1 uppl., s. 142-147). Stockholm: Liber. 

Decalmer, S., & O'Driscoll, B. R. (2013). Oxygen: friend or foe in peri-operative care? 

Anaesthesia, 68(1), 8-12. doi: 10.1111/anae.12088. 

De Vries, E. N., Prins, H. A., Crolla, R. M. P. H., den Outer, A. J., van Andel, G., van 

Helden, … Boermeester, M. A. (2010). Effect of a Comprehensive Surgical Safety System on 

Patient Outcomes. The New England Journal of Medicine, 363(20), 1928-1937 doi: 

10.1056/NEJMsa0911535. 

Edblad, P., & Hårdemark, H-A. (2007) Neurointensivvård. I A. Larsson & S. Rubertsson 

(Red.), Intensivvård (2 uppl., s. 133-152). Nacka: Liber. 

Elding, L. I. (1995). Syre. I Nationalencyklopedin. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. 

Eriksson, L. (2007). KOL och Astma. I A. Larsson & S. Rubertsson (Red.), Intensivvård (2 

uppl., s. 235-242). Nacka: Liber. 

Eriksson, S., & Bredbacka, S. (2011). Bättre teknik för gasanestesi bra för miljö, ekonomi och 

patient. Läkartidningen, 108(21), 1190-1192. 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=16550. 



 37 

Eskicioglu, C., Gagliardi, A. R., Fenech, D. S., Forbes, S. S., McKenzie, M., McLeod, R. S. 

& Nathens, A. B. (2012). Surgical site infection prevention: a survey to identify the gap 

between evidence and practice in University of Toronto teaching hospitals. Canadian Journal 

of Surgery, 55(4), 233-238. doi: 10.1503/cjs.036810. 

FASS (2017) Medicinsk Oxygen AGA. Hämtad 2017-06-05 från 

http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607011584 

Friberg, H. & Wieloch, T. (2007). Respiratorbehandling. I A. Larsson & S. Rubertsson 

(Red.),  Intensivvård (2 uppl., s. 58-59). Nacka: Liber. 

Girardis, M., Busani, S., Damiani, E., Donati, A., Rinaldi, L., Marudi, A., ... Singer, M. 

(2016). Effect of Conservative vs Conventional Oxygen Therapy on Mortality Among 

Patients in an Intensive Care Unit: The Oxygen-ICU Randomized Clinical Trial. The Journal 

of the American Medical Association, 18;316(15), 1583-1589. doi: 10.1001/jama.2016.11993. 

Gupta, D., Bzeih, R., & Zestos, M. M. (2014). Cerebral "hyperoxygenation" with inhalational 

induction of anesthesia in children: a retrospective comparison between vasoparalytic 

sevoflurane vs. vasoneutral fentanyl. Middle East Journal of Anaesthesiology, 22(5), 457-466.  

Gupta, D., Sangha, J., & Kaminski, E. (2012). Inhalational induction with "vasoparalytic" 

sevoflurane: are we "hyperoxygenating" while anesthetizing developing brains? A case series 

discussion. Middle East Journal of Anaesthesiology, 21(6), 863-867.  

Habre, W., & Peták, F. (2014). Perioperative use of oxygen: variabilities across age. British 

Journal of Anesthesia, 113(2), 26-36. doi: 10.1093/bja/aeu380. 

Hafner, S., Beloncle, F., Koch, A., Radermacher, P., & Asfar P. (2015). Hyperoxia in 

intensive care, emergency, and peri-operative medicine: Dr. Jekyll or Mr. Hyde? A 2015 

update. Annals of Intensive Care, 5(1), 42. doi: 10.1186/s13613-015-0084-6. 

Heffner, J. E. (2013). The story of oxygen. Respiratory Care, 58(1), 18-31. doi: 

10.4187/respcare.01831. 

Hellénius, M-L. (2014). Så bedömer du din vikt. Hämtad 2017-06-01 från 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Halsa/Livsstil---att-andra-en-vana/Sa-bedomer-du-

din-vikt/?ar=True 

Helmerhorst, H. J., Arts, D. L., Schultz, M. J., van der Voort, P. H., Abu-Hanna, A., de Jonge, 

E., & van Westerloo, D. J. (2017). Metrics of Arterial Hyperoxia and Associated Outcomes in 

Critical Care. Critical Care Medicine, 45(2),187-195. doi: 

10.1097/CCM.0000000000002084. 

Helmerhorst, H. J., Schultz, M. J., van der Voort, P. H., Bosman, R. J., Juffermans, N. P., de 

Wilde, R. B., ... de Jonge, E. (2016). Effectiveness and Clinical 



 38 

Outcomes of a Two-Step Implementation of Conservative Oxygenation Targets in Critically 

Ill Patients: A Before and After Trial. Critical Care Medicine, 

44(3), 554-63. doi: 10.1097/CCM.0000000000001461. 

IBM Corporation. (2013). IBM SPSS Statistics for Windows (Version 22.0). Armonk, NY: 

IBM Corporation. 

Janz, D. R., Hollenbeck, R. D., Pollock, J. S., McPherson, J. A., & Rice, T. W. (2012). 

Hyperoxia is associated with increased mortality in patients treated with mild therapeutic 

hypothermia after sudden cardiac arrest. Critical Care Medicine, 40(12), 3135-3139. doi: 

10.1097/CCM.0b013e3182656976. 

Kallet, R. H., & Branson, R. D. (2016). Should Oxygen Therapy Be Tightly Regulated to 

Minimize Hyperoxia in Critically Ill Patients? Respiratory Care, 61(6), 801-817. 

doi:10.4187/respcare.04933. 

Kallet, R. H., & Matthay, M. A. (2013). Hyperoxic acute lung injury. Respiratory Care 58(1), 

123-141. doi: 10.4187/respcare.01963.  

Kilgannon, J. H., Jones, A. E., Shapiro, N. I., Angelos, M. G., Milcarek, B., Hunter, K., ... 

Trzeciak, S. (2010). Association between arterial hyperoxia following resuscitation from 

cardiac arrest and in-hospital mortality. The Journal of the American Medical Association, 

2;303(21), 2165-2171. doi: 10.1001/jama.2010.707. 

Kjellström, S., (2012). Forskningsetik. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod 

(1 uppl., s. 70-94). Polen: Studentlitteratur. 

Koksal, G. M., Dikmen, Y., Erbabacan, E., Aydin, S., Çakatay, U., Sitar, M. E. & Altindas, F. 

(2016). Hyperoxic oxidative stress during abdominal surgery: a randomized trial. Journal of 

Anesthesia, 30(4), 610-619. doi: 10.1007/s00540-016-2164-7. 

Larsson. A. (2007) Syrgasbehandling. I A. Larsson & S. Rubertsson (Red.). Intensivvård (2 

uppl., s. 268-270). Nacka: Liber. 

Larsson, A. & Rubertsson, S. (Red.) (2007). Intensivvård (2 uppl., s. 11). Nacka: Liber 

Nœss, T., & Kaupang, T. (2005). Farmakologi. I  Liv Hovind (Red.), Anestesiologisk 

omvårdnad (1 uppl., s. 183-225 ) Lund: Studentlitteratur. 

Läkemedelsverket. (2015) Information från läkemedelsverket (26, 2) Uppsala: 

Läkemedelsverket. 

O’Driscoll, B. R., Howard, L. S., & Davison, A. S. (2008) BTS guideline for emergency 

oxygen use in adult patients. Thorax, 63(6), 1-68. doi:10.1136/thx.2008.102947. 



 39 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659. 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204. 

Perrone, S., Bracciali, C., Di Virgilio, N., & Buonocore, G. (2017) Oxygen Use in Neonatal 

Care: A Two-edged Sword. Frontiers in Pediatrics, 9(4), 143. doi: 10.3389/fped.2016.00143 

Polit, F. P., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research - Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (9 edit.). Wolters Kluwer Health - Lippinkott Williams & Wilkins: China. 

Ransjö, U. (2007) Vårdrelaterade infektioner i intensivvård. I A. Larsson & S. Rubertsson 

(Red.), Intensivvård (2 uppl., s. 628-634). Nacka: Liber. 

Reason, J. (2013). Individ- och systemmodeller för felhandlingar- att skapa rätt balans i hälso- 

och sjukvården. I A. Ödegård (Red.), Patientsäkerhet teori och praktik (1 uppl., s. 148-169). 

Stockholm: Liber. 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2012). 

Kompetensbeskrivning - legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot anestesisjukvård [Broschyr]. Stockholm: Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård. 

Rincon, F., Kang, J., Vibbert, M., Urtecho, J., Athar, M. K., Jallo, J. (2014). Significance of 

arterial hyperoxia and relationship with case fatality in traumatic brain injury: a multicentre 

cohort study. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 85(7), 799-805. doi: 

10.1136/jnnp-2013-305505. 

Schwarzkopf, K., Klein, U., Schreiber, T., Preussetaler, N.P., Bloos, F., Helfritsch, H., ... 

Karzai, W. (2001). Oxygenation during one-lung ventilation: the effects of inhaled nitric 

oxide and increasing levels of inspired fraction of oxygen. Anesthesia and Analgesia, 92(4), 

842-847.  

Scietroma, M., Cecilia, E.M., Sista, F., Calrei, F., Pessia, B., Amicucci, G. (2014). High-

concentration supplemental perioperative oxygen and surgical site infection following 

elective colorectal surgery for rectal cancer: a prospective, randomized, double-blind, 

controlled, single-site trial. The American Journal of Surgery, 208 (5), 719-726. doi: 

10.1016/j.amjsurg.2014.04.002. 



 40 

Six, S., Jaffal, K., Ledoux, G., Jaillette, E., Wallet, F., Nseir, S. (2016). Hyperoxemia as a risk 

factor for ventilator-associated pneumonia. Critical Care, 22;20(1), 195. doi: 

10.1186/s13054-016-1368-4. 

Smith, G. B., Prytherch, D. R., Watson, D., Forde, V., Windsor, A., Schmidt, P. E.,... 

Meredith, P. (2012). S(p)O(2) values in acute medical admissions breathing air--implications 

for the British Thoracic Society guideline for emergency oxygen use in adult patients? 

Resuscitation 83(10), 1201-1205. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.06.002. 

Stenqvist, O. (2011) Inhalationsanestesi. I M. Halldin & S. Lindahl (Red.), Anestesi (3 uppl., 

s. 251-273). Stockholm: Liber. 

Suzuki, S., Eastwood, G. M., Peck, L., Glassford, N. J. & Bellomo, R. (2013). Current oxygen 

management in mechanically ventilated patients: a prospective observational cohort study. 

Journal of Critical Care, 28(5), 647-654. doi: 10.1016/j.jcrc.2013.03.010. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2000:1). Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1 

Socialstyrelsen (2016a). Presentation av lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 

[Broschyr]. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/presentation-lagesrapport-inom-

patientsakerhetsomradet-2016.pdf. 

Socialstyrelsen (2016b). Vårdskada. Hämtad 2017-01-27 från 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/vardskada. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården: en handbok. (2. uppl.) Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU). 

Svensk sjuksköterskeförening (2014a). Satsa på specialistsjuksköterskan - för säkrare, 

tryggare och effektivare vård [Broschyr]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Svensk sjuksköterskeförening (2014b). Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad 

[Broschyr]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016). Sjuksköterskans profession- grunden för din 

legitimation [Broschyr]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Sveriges kommuner och landsting (2011). Säkrare vård och omsorg: handbok i 

grundläggande patientsäkerhetsarbete. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

Sveriges kommuner och landsting (2014). Patientsäkerhet lönar sig - kostnader för skador 

och vårdskador i slutenvården år 2013. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 



 41 

Sveriges kommuner och landsting (2015). Nationellt ramverk för patientsäkerhet. Stockholm: 

Sveriges kommuner och landsting. 

Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2011). The Impact of Safety Organizing, Trusted 

Leadership, and Care Pathways on Reported Medication Errors in Hospital Nursing Units. 

Journal of Nursing Administration, 41(7-8), 25-30. doi: 10.1097/NNA.0b013e318221c368. 

Wanzel, K. R., Jamieson, C. G. & Bohnen, J. M. (2000). Complications on a general surgery 

service: incidence and reporting. Canadian Journal of Statistics, 43(2), 113-117. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10812345. 
Wahlman, L. (2012). Fler fortsätter jobba efter 65. Hämtad 2017-06-01 från http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Artiklar/Fler-fortsatter-jobba-efter-65/#  

Whitehorn, W. V., Edelmann, A., & Hitchcock, F. A. (1946). The cardiovascular responses to the breathing of 

100 per cent oxygen at normal barometric. The American Journal of Physiology, 146:61-65.  



 42 

7. Bilaga 1 

Gynoperation Datum Personnummer  Operationstid  Antal blodgaser Astma/Kol 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      



 43 

7. Bilaga 1 

Neurokirurgoperation Datum Personnummer  Operationstid  Antal blodgaser Astma/Kol 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 



 44 

7. Bilaga 1 

Ortopedoperation Datum Personnummer  Operationstid  Antal blodgaser Astma/Kol 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 



 45 

7. Bilaga 1 

Kirurgoperation Datum Personnummer  Operationstid  Antal blodgaser Astma/Kol 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 



 46 

8. Bilaga 2 - Del I 



 47 

9. Bilaga 2 - Del II  

Bi
la

ga
 2

. D
at

ai
ns

am
lin

gs
pr

ot
ok

ol
l D

el
 II

M
ax

 F
G

F
M

in
 F

G
F

M
ed

el
vä

rd
e 

FG
F

M
ax

 in
st

äl
ld

 F
iO

2
M

in
 in

st
äl

ld
 F

iO
2

M
ed

el
vä

rd
e 

Fi
O

2
M

ax
 in

sp
 F

iO
2

M
in

 in
sp

 F
iO

2
M

ed
el

vä
rd

e 
In

sp
 F

iO
2

M
ax

 S
pO

2
M

in
 S

pO
2

M
ed

el
vä

rd
e 

Sp
O

2
M

ax
 P

aO
2 

kP
a

M
in

 P
aO

2 
kP

a



 48 

10. Bilaga 3 

 



 49 

11. Bilaga 4 

 



 50 

12. Bilaga 5 

 



 51 

13. Bilaga 6 

 



 52 

14. Bilaga 7 

AKADEMISKA 
SJUKHUSET 

Narnn» Användarid vid inloggning - Funktion 

Namn och funktion för 
person/personer som ska 
genomföra pre-screening 

i \/4\-SS~ 
Å-/>rv\-SSk:S 

Prövare (------~-·,:.:.:1·;· ·;· · · · · · · · · · · · -~--~~·-·0 ·;;· · · · · .. · ·;· -;;· · · · · · · ·q· · · · · · · · · · · · · · · ·,-----1 I Datum och Namnteckning 

;:.;· ,-~---1 L...---~------~--~-----· -----------------------· ----~--" 
Skäl till varför pre- 1-::f?- /7"\-t\- Sc. e?'rl+- V"' 

L~_:_~:_;_~_~"_l_i: __ ed_ö_m __ s ..,.1--~-·-1t~.~==--v_ .. _ .. ·-···~~ .. - .... -,~~ .... _ ...... _ ..... ~. ~4--~=-~ 
Lli Lr -\:~?:_i.l~S::_~~-7-/-J' ~or~~~~~_:_>_~_!..5...J._..;.Vv"'V'V"\_:__:_...,:_,, _:__ l 

(.~J2~~-~__::__k_h_· ----- !! 

1X Q , &'\/VO -q\\VV\~l?-,V -ov'k> -C 

Kriterier för urval av 
journalhandlingar som 
omfattas av pre-screening 

Tidsintervall när pre- 
screening kommer att 
utföras 

- 0'\~V 9~~~· ------ 
~ ~vM$v-t. _ 
Start år-månad ·- 

, s1~Pm~J]:_::_~1=J------ 
\ T - 0 2) 

) 

D Tillstyrkes 

V crksamhetschcf Datum 

Datum 

Sune Larsson 
Director of Research 

Uppsala University Hospital 
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 

 
 



15. Bilaga 8 

Tabell 2. Sammanställning av de vetenskapliga studier vilka presenteras i arbetets bakgrund. Studiernas kvalitet har granskats och värderats 
utifrån mallar av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Mallarna kvalitetsgranskade observationsstudier, randomiserade 
studier, studier med kvalitativ forskningsmetodik samt systematiska översikter enligt AMSTAR. 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land  

Syfte  Studiedesign  Deltagare  Resultat  Vetenskaplig 

kvalitet 

Bak, Sjöberg, 

Rousseau, Steinvall & 

Janerot-Sjöberg,  

Human cardiovascular 

dose-response to 

supplemental oxygen. 

2007 

Sverige  

 

Att undersöka central- 

och perifer 

kardiovaskulär 

anpassning utefter 

ökade nivåer av syrgas. 

Randomiserad 

interventionsstudie  

7 män, 2 

kvinnor  

Ju högre syrgasnivåer 

i arteriellt blod, desto 

större negativ inverkan 

på hjärtat.  

Hög  

Benumof 

Preoxygenation: best 

method for both 

efficacy and efficiency.  

 

1999 

USA 

Att diskutera kring mest 

effektiva 

preoxygenering utan 

hyperoxygenering. 

Redaktionell/reviewstudie 32 artiklar De som 

hyperoxygenerades 

>60 sek sjönk 

långsammare i PaO2 

än de som 

hyperoxygenerades 

under kortare tid. 

Medel 

Decalmer & O'Driscoll 

Oxygen: friend or foe 

in peri-operative care?  

2013 

Storbritannien 

Diskutera kring fördelar 

och nackdelar med 

syrgas under den 

Redaktionell/reviewstudie 34 artiklar Om syrgas används på 

rätt sätt, är det en bra 

medicin/läkemedel. 

Hög 



 54 

perioperativa perioden Om det används på ett 

oaktsamt/felaktigt sätt 

är det potentiellt en 

farlig produkt.  

De Vries et al.  

Effect of a 

Comprehensive 

Surgical Safety System 

on Patient Outcomes. 

2010 

Nederländerna 

Att följa det 

postoperativa förloppet 

för att minska antalet 

komplikationer och 

implementera en 

checklista 

Experimentell studie 3760 patienter 

före 

implementering 

3820 patienter 

efter 

implementering 

Checklistan minskade 

både postoperativa 

komplikationer och 

mortalitet.  

Hög 

Eskicioglu et al.  

Surgical site infection 

prevention: a survey to 

identify the gap 

between evidence and 

practice in University 

of Toronto teaching 

hospitals. 

2012 

Kanada 

Att undersöka 

kunskapsläget kring 

infektioner efter 

operationer.  

Kvantitativ studie med enkät 76 personer T.ex. ansåg <90% av 
deltagarna bland annat 
att det fanns evidens 
för normotermi 
peroperativt och 
antibiotikaprofylax 
preoperativt.   
Olika svar gavs kring 
borttagande av hår och 
hyperoxi. 
 

Hög 

Girardis et al.  

 Effect of Conservative 

vs Conventional 

2016 

Italien 

Att se om ett strikt 

syrgasprotokoll kunde 

ge bättre resultat/utfall 

Randomiserad klinisk studie 480 patienter Det var lägre 

mortalitet hos de 

patienter vilka erhållit 

Hög 
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Oxygen Therapy on 

Mortality Among 

Patients in an 

Intensive Care Unit: 

The Oxygen-ICU 

Randomized Clinical 

Trial. 

hos 

intensivvårdspatienter 

lägre syrgasnivåer 

under 

intensivvårdsperioden.  

Gupta, Bzeih och 

Zestos 

Cerebral 

"hyperoxygenation" 

with inhalational 

induction of anesthesia 

in children: a 

retrospective 

comparison between 

vasoparalytic 

sevoflurane vs. 

vasoneutral fentanyl. 

2014 

USA 

Att se om cerebral 

hyperoxygenering gick 

att upptäcka i större 

databaser (fentanyl och 

sevofluran).  

Systematisk reviewstudie 69 patienter 

sevofluran/ 14 

patienter 

fentanyl 

Patienter 

hyperoxygenerades i 

större grad vid 

användning av 

sevofluran vs fentanyl. 

Medel 



 56 

Gupta, Sangha och 

Kaminski 

Inhalational induction 

with "vasoparalytic" 

sevoflurane: are we 

"hyperoxygenating" 

while anesthetizing 

developing brains? 

2012 

USA 

Att undersöka om det 

var någon skillnad i 

hyperoxygenering 

mellan patienter som 

blivit sövda på propolol 

vs sevofluran. 

Retrospektiv studie 7 patienter 

sevofluran 

4 patienter 

propofol 

Patienterna som erhöll 

sevofluran 

hyproxygenerades i 

större utsträckning än 

de som erhöll propofol 

vid induktion.  

Medel 

Habre & Petak  

Perioperative use of 

oxygen: variabilities 

across age. 

2014 

Schweiz/Ungern 

 

Att undersöka vilken 

forskning som finns 

kring hyperoxygenering 

vid olika åldrar. 

Reviewstudie 147 artiklar Syrgastillförsel bör 

anpassas efter 

patientens tillstånd och 

ålder 

Hög 

Helmerhorst et al. 

Metrics of Arterial 

Hyperoxia and 

Associated Outcomes 

in Critical Care. 

2017 

Nederländerna 

Att utvärdera 
korrelationen mellan 
olika nivåer av hyperoxi 
med olika patienter 
inom intensivvården.  
 

Retrospektiv 

observationsstudie 

kohortdesign 

14 441 

patienter 

Grav hyperoxi var 

starkt korrelerad med 

ökad 

sjukhusmortalitet, 

mild hyperoxi och 

normoxi inte lika mkt. 

Hög 

Hafner, Beloncle, 

Koch, Radermacher 

och Asfar  

2015 

Tyskland 

Att systematiskt gå 
igenom den existerande 
evidens som finns mot 
hyperoxi vid 
cirkulatorisk chock och 

Systematisk reviewstudie 172 artiklar Det behövs stora 

randomiserade studier 

kring 

Hög 



 57 

Hyperoxia in intensive 

care, emergency, and 

peri-operative 

medicine: Dr. Jekyll or 

Mr. Hyde? 

medicinska akuta 
åkommor.  

hyperoxygenering. Till 

dess bör konservativa 

nivåer av syrgas 

användas. 

Janz, Hollenbeck, 

Pollock, McPherson 

och Rice 

Hyperoxia is 

associated with 

increased mortality in 

patients treated with 

mild therapeutic 

hypothermia after 

sudden cardiac arrest. 

2012 

USA 

Att undersöka eventuell 
korrelans mellan 
hyperoxi, dålig 
neurologisk status och 
sjukhusdödlighet hos 
hjärtstoppspatienter.  

Retrospektiv 
analys av en prospektiv kohort 
 

170 patienter En korrelans existerar 

mellan hyperoxi, 

neurologisk status och 

sjukhusdödlighet. De 

som 

hyperoxygenerades 

under vårdtiden och 

överlevde hade sämre 

neurologiskt status vid 

utskrivning från 

sjukhuset.  

Hög 

Kallet & Branson 

Should Oxygen 

Therapy Be Tightly 

Regulated to Minimize 

Hyperoxia in Critically 

2016 

USA 

Att systematiskt gå 
igenom för- och 
nackdelar med 
konservativ 
syrgasbehabdling och 
hur hyperoxi undviks 
hos intuberade patienter.  

Systematisk  

reviewstudie 

113 artiklar Konservativ 

syrgasbehandling är 

bra. Vid 

kolmonoxidförgiftning 

och gasemboli kan 

Hög 
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Ill Patients? eventuellt syrgas i 

överflöd vara 

fördelaktigt.  

Kallet & Matthay 

Hyperoxic acute lung 

injury. 

2013 

USA 

Att beskriva 
evidensläget för HALI. 

Systemstisk litteraturstudie 100 artiklar HALI, och dess 

allvarlighetsgrad är 

korrelerad med både 

lång exponeringstid 

och höga nivåer av 

syrgas. 

Hög 

Kilgannon et al.  

Association between 

arterial hyperoxia 

following resuscitation 

from cardiac arrest 

and in-hospital 

mortality. 

2010 

USA 

Att undersöka eventuell 
korrelation mellan 
hyperoxygenering och 
överlevnad efter 
hjärtstopp. 

Retrospektiv multicenterstudie 

 med kohortdesign 

4459 patienter En korrelation sågs 

mellan ökad 

sjukhusdödlighet, 

minskad överlevnad 

och höga nivåer av 

syrgas.   

Hög 

Koksal et al.  

Hyperoxic oxidative 

stress during 

abdominal surgery: a 

randomized trial. 

2016 

Turkiet 

Att undersöka 
hypotesen att 80% 
syrgas peroperativt ökar 
oxidativ stress mer än 
vad 40% syrgas gör.  
 

Randomiserad singel-blindad 

studie 

40 patienter Endtidalvolym 

minskade och den 

oxidativa stressen 

ökade vid ventilation 

med 80% syrgas.  

Hög 



 59 

Perrone, Bracciali, Di 

Virgilio och 

Buonocore 

Oxygen Use in 

Neonatal Care: A 

Two-edged Sword. 

2017 

Italien 

Att beskriva 
kunskapsläget kring 
hyperoxi och hypoxi hos 
underburna barn.  

Reviewstudie 79 artiklar Hyperoxi och hypoxi 

är båda korrelerade 

med sjukdomar under 

neonatalperioden.  

Hög 

Rincon et al.  

Significance of arterial 

hyperoxia and 

relationship with case 

fatality in traumatic 

brain injury: a 

multicentre cohort 

study. 

2014 

USA 

Att undersöka tesen: 

hyperoxi är korrelerat 

med en högre 

sjukhusmortalitet på 

strokepatienter inom 

intensivvården.  

Retrospektiv kohortstudie med 

multicenterdesign 

2894 patienter Hyperoxi var som 

ensam parameter 

associerad med högre 

mortalitet hos 

patientgruppen.  

Hög 

Scietroma, Cecilia, 

Sista, Calrei, Pessia & 

Amicucci 

High-concentration 

supplemental 

perioperative oxygen 

and surgical site 

2014 

Italien 

Att undersöka om extra 

syrgas minskar infektion 

i operationssår. 

Prospektiv randomiserad 

studie 

81 patienter En minskning av 

postoperativa 

infektioner i sår sågs 

då patienter fick 80% 

syrgastillförsel.  

Hög 



 60 

infektion following 

elective colorectal 

surgery for rectal 

canser: a prospective, 

randomized, double-

blind, controlled, 

singel-site trial. 

Six et al.  

Hyperoxemia as a risk 

factor for ventilator-

associated pneumonia. 

2016 

Frankrike 

Att undersöka 

sambandet mellan 

hyperoxi och VAP.  

Retrospektiv 

observationsstudie 

503 patienter Hyperoxi är starkt 

korrelerat med VAP.  

Hög 

Vogus och Sutcliffe 

The Impact of Safety 

Organizing, Trusted 

Leadership, and Care 

Pathways on Reported 

Medication Errors in 

Hospital Nursing Units 

2011 

USA 

Att undersöka 

betydelsen av en 

sammanhållen 

säkerhetsorganisation, 

med bra ledarskap, för 

patientsäkerheten.  

Tvärsnittsstudie 1111 personal 

varav 1033 var 

sjuksköterskor 

och 78 var 

undersköterskor 

Högre patientsäkerhet 

vid bra organisation 

och gott ledarskap.  

Hög 

Wanzel, Jamieson & 

Bohonen 

Complications on a 

2000 

Kanada 

Att se vilka 

komplikationer som 

uppstår hos patienter 

Observationsstudie 192 patienter 78% av 

komplikationerna 

uppstod per- eller 

Hög 



 61 

general surgery 

service: incidence and 

reporting. 

efter generell kirurgi 

och jämföra resultatet 

med existerande 

dokumentationsmetoder. 

postoperativt. 

Komplikationerna var 

dåligt dokumenterade.  



 


