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Sammanfattning 

Bakgrund: Nya tekniska lösningar för att intubera patienter börjar bli tillgängliga för 

operationsavdelningar. Glidescope är ett videolaryngoskop som visar lovande resultat när det gäller 

underlättande av intubationer för personal framförallt vid svåra luftvägar och intubationer. 

Forskningen pekar på att Glidescope reducerar antalet intubationsförsök och ökar andelen lyckade 

förstagångsintubationer. Studier pekar på att det för patienten är fördelaktigt med så få 

intubationsförsök som möjligt. 

Syfte: Att undersöka anestesipersonals erfarenheter av att arbeta med Glidescope. 

Metod: Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes med nio anestesisjuksköterskor och 

två läkare. En kvalitativ beskrivande ansats med en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod har 

använts. Intervjuerna genomfördes våren 2010 på ett sjukhus i södra norrland. 

Resultat: Glidescope är ett enkelt och lättanvänt redskap för intubation och detta gäller även för 

personer med begränsad erfarenhet av Glidescope. Det underlättar intubationer men kan förlänga 

tiden för att placera tuben. Det reducerar patienttraumat som förknippas med en intubation och ökar 

patientsäkerheten. Ur ett hygienperspektiv behövs bättre rutiner för användning av Glidescopet. En 

begränsning för Glidescopet är pågående blödning i svalget. 

Slutsats: Glidescope är i de flesta fall ett enkelt och lättanvänt redskap för intubation som 

underlättar främst vid svåra intubationer. Glidescope förbättrar patientsäkerheten. Glidescope är 

användbart vid studenthandledning. Glidescope begränsas av pågående blödning i svalget och är 

sämre ur ett hygienperspektiv jämfört med Macintoshlaryngoskopet.  
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Abstract 
Background: New technical solutions for patient intubation are becoming available for surgical 

wards. Glidescope is a video laryngoscope which shows promising results for easy intubation for 

staff, especially in difficult airways and intubations. Research shows that Glidescope reduces the 

number of tries and increases the proportion of successful first try intubations. Studies show that the 

patient benefits from a reduced number of tried intubations.  

Purpose: To examine anaesthesia staffs experience of working with Glidescope.  

Method: Semi structured personal interviews were conducted with nine anaesthetic nurses and two 

anaesthesiologists. A qualitative descriptive approach with a qualitative content analysis as an 

analysis method was used. The interviews were conducted at a hospital in the middle part of Sweden 

during the spring of 2010. 

Results: Glidescope is an easy to use tool for intubation and this is also true for staff with limited 

experience with Glidescope. It makes intubation easier but may prolong the time to place the tube. 

Glidescope reduces the trauma for the patient associated with intubation and increases patient safety. 

From a hygiene perspective better routines are needed for the use of the Glidescope. Glidescope is 

limited by ongoing bleeding in the throat area.  

Conclusion: Glidescope is for the most part an easy to use tool which eases difficult intubations. 

Glidescope improves patient safety. Glidescope is useful in student instruction. Glidescope is limited 

by on going bleeding in the throat area and is less hygienic than the Macintoshlaryngscope.  
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Inledning 
 
Sedan lång tid tillbaka har intubationer primärt gjorts med ett och samma instrument, det 

traditionella Macintoshlaryngoskopet. När inte detta verktyg varit tillräckligt för en lyckad 

intubation har andra tekniker använts, exempelvis fiberskopsintubation. Idag börjar det komma nya 

hjälpmedel för intubering, så kallade videolaryngoskop där Glidescope är ett alternativ.  Vi anser att 

ett införande av ny teknik bör göras i syfte att underlätta för personal och höja patientsäkerheten.  

Ny teknik behöver också tas emot och införlivas i det dagliga arbetet av personalen. I södra norrland 

har ett sjukhus introducerat och använt ett videolaryngoskop av märket Glidescope sedan drygt 2 år 

tillbaka. För att utvärdera vilka erfarenheter personalen har av att arbeta med Glidescope har vi 

intervjuat personal, främst anestesisjuksköterskor, vid avdelningen. 

Bakgrund 

Glidescopets funktionella skillnad mot Macintoshlaryngoskopet 

Vid intubation med Macintoshlaryngoskop är målet att den orala, den faryngeala och den laryngeala 

axeln skall vara så parallella som möjligt. Detta ger en optimal insyn mot stämbanden 

(Lagerkranser, 2000). Vid intubation med Glidescope (förklarande bilder i bilaga I) behövs detta 

läge ej uppnås då sikt mot stämbanden fås via den kamera som finns i änden av Glidescopet, denna 

vy produceras sedan på en skärm lämpligt placerad för den som intuberar. Glidescopet är till sin 

konstruktion likt ett vanligt Macintoshlaryngoskop med skillnaden att i slutet av bladet sitter en 

kamera som är kopplad till en skärm placerad bredvid patienten. På skärmen produceras kamerans 

bild och intubation sker med vägledning av att titta på skärmen istället för ned i patientens hals 

(Verathon, 2009). Glidescope ger en likvärdig eller förbättrad insyn för majoriteten av patienterna 

jämfört med Macintoshlaryngoskopet (Bathory, Frascarolo, Kern & Schoettker, 2009; Malik, 

Maharaj, Harte & Laffey 2008; Rai, Dering & Verghese, 2005; Sun et al., 2005). 

Svår luftväg och svår intubation 

Begreppsförklaring    

 
Mallampattiskala: Skala för att bedöma sannolikheten för svår intubation, 4 steg där grad 4 medför 

svårast förväntad intubation. Skalan baseras på vilka strukturer i svalget som kan skönjas då 

patienten gapar maximalt och sträcker ut tungan (Lagerkranser, 2000). 
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Cormack och Lehanes-skala: Skala för att ange insikten mot stämbanden i samband med 

laryngoskopering och blir därmed också ett sätt att gradera intubationens svårighet. Skalan omfattar 

4 steg där grad 4 innebär ingen insikt mot stämbanden och innebär svårast möjliga intubation 

(Lagerkranser, 2000). 

 

Tyreomental distans: Avståndet mellan hakspetsen och övre kanten av sköldbrosket (Lagerkranser, 

2000). 

 
Någon allmänt vedertagen definition av svår intubation och luftväg finns ej att finna i litteraturen. 

Svår luftväg är generellt associerad med olika skalor som finns för att preoperativt bedöma risken 

för en svår intubation.  Studier rapporterar i regel en svår intubation som insikt om grad 3 eller 4 på 

Cormack och Lehanes skala och/eller att upprepade intubationsförsök, vanligen >2, genomförts 

(Combes et al., 2004; Rose & Cohen, 1994; Shiga, Wajima, Inoue & Sakamoto, 2005).  

 

Svår luftväg misstänks föreligga vid tyreomental distans mindre än 6 cm och/eller Mallampatti 

klassificering 3 och 4 och/eller då avståndet mellan övre och undre framtänder är mindre än 4 cm 

(Lagerkranser, 2000; Malik, Subramaniam, Maharaj, Harte & Laffey, 2009c; Xue et al., 2007). 

Vissa studier anger att en svår luftväg föreligger då andra faktorer komplicerar såsom fixerad nacke 

och/eller svullen tunga (Bathory et al., 2009; Malik et al., 2009a; Malik et al., 2009b; Nasim et al., 

2009)  

 

En metastudie omfattande 35 studier har angett förekomsten av svår intubation hos 

operationspatienter till 5,8 % (Shiga et al., 2005). Svår intubation som ej kunnat förutses vid den 

preoperativa bedömningen förekom bland 0,9 % av patienterna (Combes et al., 2004). En studie av 

patienter intagna vid en akutmottagning fann att av de patienter som behövde intuberas var 

medelvärdet 3,6 intubationsförsök för svår luftväg jämfört med 1,2 försök för en okomplicerad 

luftväg. Här definierades svår luftväg som antal intubationsförsök fler än 3 eller ingen lyckad 

intubation eller svårighet att maskventilera innan ventilation (Wong & Ng 2008). 

Tidigare studier av Glidescope  
Av de studier som publicerats på Glidescope har majoriteten inriktat sig på jämförande studier där 

jämförelser gjorts mot det klassiska Macintoshlaryngoskopet och/eller andra videolaryngoskop. 

Främst har fokus legat på andel lyckade förstaförsöksintubationer, intubationstid och andel lyckade 

intubationer. Då verktyget är relativt nytt är de tidigaste publicerade artiklarna från 2003 och framåt. 
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Uppskattningsvis är det strax under hundra publicerade studier och cirka tvåhundra publicerade 

artiklar. Flertalet av studierna är publicerade i brittiska eller nordamerikanska facktidskrifter. 

Studier på simulerad luftväg 

En studie genomförd med läkarstudenter utan tidigare intuberingserfarenhet fick intubera på docka 

med både svår och okomplicerad luftväg. Glidescopeanvändning medförde här fler lyckade 

intubationer, kortare intubationstid och mindre tandskador än intubation med 

Macintoshlaryngoskop. Skillnaden förelåg framförallt vid de svåra luftvägarna. Glidescopet 

upplevdes även enklare att arbeta med än Macintoshlaryngoskopet av försökspersonerna (Malik et 

al., 2009a). En liknande studie genomfördes med erfarna anestesiologer där inklusionskriteriet var 

minst 3 års arbetserfarenhet och mer än 1000 intubationer med Macintoshlaryngoskop och max 5 

intubationer med Glidescope. Inga signifikanta skillnader förelåg vid den simulerat lätta luftvägen, 

men vid simulerat stel nackrörlighet förelåg en signifikant längre intubationstid med Glidescope 

jämfört med Macintosh (Malik et al., 2009b). En studie med samma förutsättningar men med en 

studiegrupp bestående av hälsopersonal som ej var anestesiologer samt anestesiologer under 

utbildning och erfarna anestesiologer visade liknande resultat att Glidescope hade en längre 

intubationstid jämfört med Macintosh. Dock hade Glidescope lyckad intubation vid första försöket i 

100 % av fallen mot 90 % för Macintosh (Powell, Andrzejowski, Taylor & Turnbull, 2009). Studier 

där tungödem simulerats visade en signifikant skillnad mellan både andelen lyckade intubationer 

och intubationstid där Glidescope hade en fördel gentemot Macintosh (Malik et al., 2009b; 

Savoldelli et al., 2008). Samma skillnad förelåg vid samtidig förekomst av tungödem och stel nacke 

(Malik et al., 2009b). Nasim et al. (2009) jämförde Glidescope mot Macintosh vid intubation på 

docka med både normal och komplicerad luftväg (fixerad nacke) och fann att Glidescope hade bättre 

resultat än Macintosh. Studiegruppen utgjordes av prehospital personal vana vid intubation.  

Studier på patienter 

I en randomiserad studie fann Malik, et al., (2009c) att intubering med Glidescope jämfört med 

Macintosh gav en högre andel lyckade intubationer. Patientgruppen utgjordes av patienter över 16 år 

som preoperativt bedömts vara svårintuberade. Anestesiologerna som utförde intubationerna hade 

minst 500 intubationer med Macintoshlaryngoskop på patient, 100 med Glidescope på docka och 50 

på patient. En annan patientbaserad studie utförd med personal som var nybörjare på intubationer 

visade en signifikant högre andel lyckade försök och en kortare intubationstid för Glidescope 

jämfört med Macintosh (Nouruzi-Sedeh, Schumann & Groeben, 2009). Vid en multicenterstudie var 

Glidescope en framgångsrik intubationsmetod i 96,3% av fallen och gav sikt grad 1 eller 2 på 

Cormack och Lehanes skala för 99 % av patienterna (Cooper, Pacey, Bishop & McCluskey, 2005). 
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Vid försök på 50 frivilliga patienter planerade för elektiv kirurgi blev nacken stabiliserad med 

nackkrage och huvudet fixerat med linda mot operationsbordet efter att patienten sövts. Först 

noterades sikt med Macintoshlaryngoskopi enligt modifierad Cormack och Lehanes-skala där 

samtliga patienter nådde grad 3 eller 4 vilket förbättrades till sämst grad 2b med Glidescope. 

Samtliga intuberades framgångsrikt med Glidescope (Bathory et al., 2009). Förbättrad sikt enligt 

Cormack och Lehanes-skala har även noterats i en annan studie där patienterna haft fixerad nacke. I 

den studien hade Glidescope en längre intubationstid jämfört med Macintoshlaryngoskopet (Malik 

et al., 2008). Vid studier på patienter med fixerad nacke så har rörelse i nackens kotpelare i 

segmentet C2-C5 reducerats med 50 % vid intubation med Glidescope jämfört med Macintosh. 

Intubationen tog dock längre tid med Glidescope (Turkstra, Craen, Pelz & Gelb, 2005). 

Komplikationer vid intubation 
Vid en studie av akuta intubationer blev slutsatsen att upprepade intubationsförsök (fler än 2 försök) 

leder till en signifikant högre andel luftvägskomplikationer och att hypoxi samt uppkast av 

maginnehåll hörde till de vanligare komplikationerna (Mort, 2004). Upprepade intubationsförsök 

medför också en ökad andel patienter med postoperativt halsont (Lagerkranser, 2000). Enligt en 

dansk studie om patientkrav för ersättning för sjukvårdsorsakad skada så är tandskador den 

vanligaste skadan uppkommen i samband med hantering av luftvägen (Hove, Nielsen, 

Christoffersen, 2006). Detta hävdas också i Lagerkranser (2000). 

 

Av American Society of Anesthesiologists databas över avslutade fall om ersättning för skada 

befanns 6 % av de totala 4460 fallen beröra skada av luftvägen. Studien omfattade fall mellan 1961-

1996, men tandskador var ej inkluderade i databasen. Här var skador på esofagus och trachea 

associerade med svår intubation. Skador på käkleden och larynx associerades med icke svår 

intubation. Det vanligaste området för skada var Larynx med 33 % (Domino, Posner, Caplan & 

Cheney, 1999). 

Reaktioner på ny teknologi 
Tidigare studier på införandet av ny teknologi inom sjukvården indikerar att ny teknologi i regel tas 

emot positivt. Teknologi som upplevs som patientsäker, lättanvänd och som medför en upplevd 

ökad vårdkvalitet samt underlättar arbetsbördan är välkomnad. Faktorer som väcker motstånd mot 

teknologi är dåligt utvecklade system som är svåra att implementera i vårdsituationen och system 

som är opålitliga och ej är användarvänliga (Morris, Abramowitz, Carmen & Wallis, 2009; Yu, Li & 

Gagnon, 2009; Zuzelo, Gettis, Whitekettle Hansell & Thomas, 2008). Exempelvis fann en studie på 

ett alternativt intubationsredskap, ej Glidescope, att denna inte hade någon fördel gentemot 
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Macintosh men att användarna trots det föredrog alternativet då de ansåg att den var lättare att 

använda (Piepho, Noppens, Heid, Werner & Thierbach 2009) 

Problemformulering 

Tidigare studier genomförda på Glidescope har i första hand fokuserat på de siktförbättringar 

Glidescopet ger i förhållande till Macintoshlaryngoskopet. Studier har även visat att antalet försök 

innan lyckad intubation minskar med Glidescope, både för erfaren och oerfaren personal. Upprepade 

intubationsförsök ger en ökad risk för komplikationer och därmed finns en indikation om att det 

skulle vara av nytta för patienten att intubera med hjälp av Glidescope jämfört med 

Macintoshlaryngoskop. Tidigare studier har inte lagt något djupare fokus över personalens 

erfarenheter av att arbeta med Glidescope eller om det underlättar arbetet. Till författarnas 

kännedom finns heller inga svenska studier genomförda på Glidescope.  Det har visat sig att ny 

teknik tas emot positivt om den är användarvänlig och medför en förbättring av omvårdnaden, samt 

att personal föredrar redskap som de upplever lättanvända. Denna studie har således genomförts i ett 

försök att belysa personalens erfarenheter av att arbeta med Glidescope. 

Syfte 

Att undersöka anestesipersonals upplevelser av att arbeta med Glidescope. 

Metod 

En kvalitativ beskrivande ansats har valts för att ge en sammanfattande beskrivning av ämnet. Den 

lämpar sig väl vid frågor som berör vad personer tycker eller upplever om ett ämne. Målet är en 

okonstlad sammanfattande beskrivning av data (Sandelowski, 2000). Kvalitativ innehållsanalys har 

använts som analysmetod vilket är ett verktyg som tillåter en systematisk och objektiv beskrivning 

av data (Downe-Wamboldt, 1992).  

Förförståelse 
Författarnas förförståelse består i att båda är legitimerade sjuksköterskor som vid studiens början 

fullgjort hälften av vidareutbildningen till anestesisjuksköterska, båda hade genomfört minst 5 

veckors praktik vid operationsavdelning andra än den studerade. Glidescope användes ej på dessa 

avdelningar. Den ena författaren hade också smärre erfarenhet av att öva med Glidescope på docka. 
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Urval och område för studien 
Intervjuer genomfördes vid centraloperation på ett sjukhus i södra Norrland som låg författarna 

geografiskt nära. Glidescope hade varit i bruk vid avdelningen i drygt 2 års tid. Instrumentet 

användes som förstahandsredskap vid förväntat svåra intubationer och användes endast till vuxna 

patienter. Blad avsedda för pediatrisk intubation var ej inköpta till avdelningen. Förväntat svår 

intubation definerades som patienter klassificerade Mallampatti grad 2-4. Det stod personalen fritt 

att använda Glidescopet även vid andra indikationer för svår luftväg, exempelvis stel nacke, stora 

framtänder och patienter med högt Body Mass Index (BMI). Glidescope kunde ordineras som 

intubationshjälpmedel i samband med den preoperativa bedömningen. Vid svår intubation närvarade 

alltid anestesiolog. Vid förfrågan till den svenska återförsäljaren av Glidescope om vilka svenska 

sjukhus som hade mest erfarenhet av instrumentet listades det aktuella sjukhuset som nummer fyra.  

 

Inklusionskriterier för att intervjuas var erfarenhet av att arbeta med såväl Glidescope som 

Macintoshlaryngoskop samt villighet att delta i studien. Anestesipersonal kom i detta sammanhang 

att inbegripa anestesisjuksköterskor och läkare då endast dessa två yrkesgrupper intuberar på den 

aktuella avdelningen. Avdelningschefen hade i förväg tagit reda på vilka som var villiga att ställa 

upp på intervju. Tjugo anestesisjuksköterskor och sex anestesiologer arbetade den dagen varav 

femton stycken av sköterskorna och alla läkarna hade arbetat med Glidescope. Av dessa tjugoen var 

nio sjuksköterskor och två av läkarna villiga att ställa upp för intervju och mötte därmed samtliga 

inklusionskriterier. Två sjuksköterskor var manliga och likaså en av läkarna. För sjuksköterskorna 

var genomsnittsåldern 43 år med i genomsnitt 13 års erfarenhet som anestesisjuksköterska. De 

intervjuade hade, med ett undantag, själva intuberat cirka 10 gånger med Glidescope därtill 

assisterat vid minst lika många intubationer. Läkarnas genomsnitsliga ålder var 42,5. En av läkarna 

var nybliven underläkare sedan 7 månader, och den andra hade 19 års arbetserfarenhet som 

specialist inom anestesiologi. Den intervjuade med flest intubationer med Glidescope var en läkare 

som uppskattade sig ha 100-200 intubationer. 

Datainsamling 
Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes för datainsamling (Polit & Beck, 2008 ). 

Intervjuerna tog stöd i intervjuguiden enligt bilaga II. Intervjuguiden har bearbetats och formulerats 

efter att författarna tagit del av den forskning som presenterats i bakgrunden. Vid den aktuella 

tidpunkten för intervjuguidens formulerande fanns inget underlag att utföra provintervjuer. Detta 

berodde på att det i författarnas närområde ej fanns personer tillgängliga med erfarenhet av 

Glidescope. Därav har ingen egentlig provintervju genomförts. Efter den första genomförda 
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intervjun fanns tid över för författarna att reflektera och diskutera över intervjuguide och teknik. 

Detta föranledde inga ändringar förutom att mer aktivt be den intervjuade att utveckla sina svar och 

att från intervjuarens sida mer aktivt ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer inleddes med samma 

fråga och intervjuerna genomfördes genom att den ena författaren ledde intervjun med 

intervjuguiden som underlag. Författare två förde under tiden anteckningar. Vid intervjuns slut 

ställde även författare två följdfrågor och eventuella klargörande frågor. Det hela spelades in på 

digital diktafon för att möjliggöra transkribering i efterhand.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes vid en operationsavdelning på ett sjukhus i södra norrland under en 

och samma dag. Intervjuerna var i genomsnitt ca 10 minuter långa. Författarna blev tilldelade ett 

kontorsrum på operationsavdelningen under arbetstid vilket de intervjuade anslöt till under dagen 

när avdelningsarbetet tillät. Tio av elva intervjuer kunde genomföras utan att den intervjuade 

behövde ta en paus för att lösa brådskande arbetsuppgifter 

Analys 
Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilket är en metod ej baserad i någon 

tradition (Polit & Beck, 2008 ). Kvalitativ innehållsanalys innebär en datanära analys som håller sig 

till ytan av datan. Syftet är att ge en korrekt sammanfattning av data som kan accepteras som en 

korrekt beskrivning av de flesta andra som studerar samma data (Sandelowski, 2000). Att beskriva 

data ytnära benämns som en manifest analys (Kondracki, Wellman & Amundson, 2002). Detta skall 

inte tolkas som att metoden inte innebär en tolkning av data, då tolkning är ofrånkomlig när data 

analyseras (Sandelowski, 2000, 2010).  Analysprocessens genomförande baserades på Downe-

Wamboldts (1992) beskrivning av innehållsanalys. Vi valde att ha intervjuerna i sin helhet som 

enheten för analys. Vi gick individuellt igenom intervjuerna upprepade gånger och kom därefter i 

diskussion fram till två kategorier. Under dessa kategorier identifierades totalt sju underkategorier. 

Varje underkategori tilldelades en färgkod och textstycken motsvarande underkategorin markerades 

i motsvarande färg. Textstyckena för varje underkategori sammanfattades och bildade underlaget för 

resultatet. 

Etiska aspekter 
Deltagandet var frivilligt och skedde efter informerat samtycke via två brev (bilaga III och bilaga 

IV) som sändes till avdelningschefen. Ett för att erhålla godkännande att genomföra studien och ett 

att delas ut till personalen med information om studien. I samband med intervjun fick 

intervjupersonerna ytterliggare en gång läsa igenom informationsbrevet och skriva under att de 

medverkade frivilligt. Deltagandet i studien kunde avbrytas när som helst utan motivering. Allt 
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insamlat material har behandlats enligt god forskningsetik. Insamlat material kodas samt förvaras 

och presenteras på sådant sätt att identifiering av den intervjuade ej är möjlig.  

Resultat 
 
Analysarbetet resulterade i två kategorier med totalt sju underkategorier. Kategorier och 
underkategorier redovisas i tabell 1 nedan. 
 
 
Tabell 1 Resultatets kategorier och underkategorier 
 
Kategorier Underkategorier 

Betydelser för personalens arbete 

 

Hanteringsvana  

Handhavande 

Sikt 

Användande vid utbildning 

 

Betydelser för omvårdnaden av patienten 

 

 

Hygien 

Patienttrauma och smärta 

Patientsäkerhet  

 
 

Betydelser för personalens arbete 

Hanteringsvana  

Deltagarna har angett ovana som ett stressmoment. Det uttrycktes ett klart behov av mer övning med 

Glidescope. Handgreppet upplevdes fortfarande ovant av de flesta. Skärmens placering bredvid 

patienten var också ovant då blickfokus nu inte blev i riktning mot patientens mun, där själva 

handarbetet utförs, utan i en annan riktning. Vissa uppfattade det som att intubationerna egentligen 

var lättare med hjälp av Glidescopet men att Macintosh användes av gammal vana, i synnerhet vid 

lätta intubationer. Några uttryckte också behovet av att träna upp och bibehålla en god 

färdighetsnivå av Macintosh eftersom detta fortfarande är standardinstrumentet och det går inte att 

räkna med att Glidescope finns tillgängligt på alla platser exempelvis akutmottagningen. De som var 

nya inom anestesin upplevde att de av samma anledning hade behov av att öva upp färdigheten med 

Macintoshlaryngoskopet. På grund av detta valdes Glidescope bort vid de flesta intubationerna hos 

dessa deltagare. En deltagare gav följande svar på frågan hur det upplevdes att arbeta med 

Glidescope: 
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Svårt för att man är van att titta i patientens luftväg. Det är svårt att titta på bilden bredvid. Men det 

är teknik. 

 

Det uttrycktes att mer övning med Glidescopet och en ökad färdighetsnivå också medförde att 

Glidescopets fördelar blev tydligare. Det att tillgängligheten på Glidescope var begränsad medförde 

också mindre möjligheter för övning då de inte skulle vara upptagna i rent övningssyfte samtidigt 

som behov uppstod vid en oväntad svår intubation på annan sal. 

 

Trots att Glidescopet av många upplevdes som ovant samt att de behövde öva mer med Glidescopet 

var det, med några få undantag, det föredragna hjälpmedlet vid en svår intubation oavsett 

avdelningens riktlinjer. 

 

Om jag får bestämma helt själv och har en svår luftväg? Då skulle jag välja Glidescope. För att jag 

vet att jag har ett bättre hjälpmedel i första hand. 

Handhavande 

Flertalet av de intervjuade upplevde att det krävdes mindre muskelkraft för att intubera med 

Glidescope. En utbredd uppfattning var att det med Glidescope inte krävdes samma kraft i lyftet för 

att visualisera stämbanden och komma rätt med endotrachealtuben. 

 

Det känns som att man använder mycket mindre kraft. Använder man ett vanligt laryngoskop känns 

det som att man drar mycket mer för att man skall se. Man behöver inte göra det för att, så fort man 

ser är det bara att stoppa ned tuben. Det är mycket enklare kraftmässigt så att säga. 

 

Glidescopet upplevdes som enkelt och lättanvänt. Det var snabbt att duka fram och starta upp. Det 

var ingen som hade upplevt några tekniska problem med Glidescopet. Dock kunde det starka ljuset i 

operationssalen göra att det var lite svårt att se på skärmen och det var fördelaktigt att dämpa 

belysningen något. 

 

En annan svårighet var att det kunde vara lite svårt att placera tuben på rätt plats även om det var en 

bra vy av stämbanden. Att placera tuben var med Glidescope upplevdes som mer svårmanövrerat. 

Det var ett lite mer tidskrävande moment jämfört med tubplacering vid Macintoshintubering. Några 

av de intervjuade upplevde dock att tubplaceringen var lättare med Glidescope. Det påpekades att 
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det var av vikt att inte glömma den ledare som var avsedd att användas tillsammans med 

Glidescopet vid alla intubationer. 

 

Däremot kan det vara lite fippligt att få ned tuben. 

Sikt 

 
Samtliga deltagare har vid något tillfälle under intervjuerna poängterat att sikten blir betydligt bättre 

vid användandet av Glidescope. Bildkvalitén av larynx uppfattas som väldigt god. Det är tydligt 

vilken väg som intubatören skall ta med tuben. 

 

Man ser vart man skall någonstans då. Man kommer liksom runt hörnet som man inte gör med ett 

laryngoskop. 

  

En av deltagarna hade haft problem med sikten hos en patient med blödning i mun och svalg. 

Blödningen skymde kameran och gav dålig sikt mot stämbanden. I detta fall fick 

Macintoshlaryngoskop användas för att få en lyckad intubation. En annan deltagare förutsåg att 

blödning skulle kunna vara ett problem utan att själv ha upplevt det. 

 
Vi har haft det vid blödningar och sånt här och då var inte sikten till någon fördel för då såg man 

ändå inte något bättre…då fick man gå tillbaka till det gamla…då funkade det bättre…det var en 

trafikolycka med mycket kraftig blödning.  

 

Användande vid utbildning 

Vid handledning ansåg några av de intervjuade att skärmens placering var en fördel.  Tack vare att 

skärmen står bredvid patienten ser både handledare och elev samma sak. Det blir lättare att visa på 

strukturer och guida studenten genom intubationen. Dessutom kunde handledaren känna sig säkrare 

på att studenten faktiskt hade sett de anatomiska strukturer som avsetts.  

 
Det är bra i utbildningssyfte. Visa hur det ser ut för studenten på vägen ned. 

 

Betydelser för omvårdnaden av patienten 

Hygien 

Hygienen ansågs vara en negativ aspekt av Glidescopeanvändandet. Glidescopet, inklusive bladet, 

spritades av för hand vilket utgjorde en ökad risk för slarv och dålig desinfektion. För Macintosh 

användes maskinell dekontaminator vilket ansågs bättre. Därutöver uttrycktes det att rutinerna för 
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Glidescopeanvändningen behövde förbättras då bladet satt i en skål på Glidescopeställningen. Det 

var vanligt att bladet sattes direkt åter i skålen efter intubation vilket också kontaminerade skålen 

som i sin tur var svår att rengöra effektivt. 

Patienttrauma och smärta 

Deltagarna menade att intubation med Glidescope troligen är mindre smärtsamt och medför ett 

reducerat trauma för patienterna. Samtidigt så var detta en faktor som ansågs svår att uppskatta då 

patienterna är sövda och smärtlindrade vid intubationen. Intubation med Glidescope ansågs inte 

kräva ett lika hårdhänt hanterande där lyftet med bladet inte blev lika våldsamt för patienten. Det 

ansågs att det reducerade antalet intubationsförsök minskade irritationen och risken för svullnad i 

svalg och luftvägar. Flertalet deltagare uttryckte att chansen att lyckas med intubationen på första 

försöket var större jämfört med Macintoshlaryngoskopet. 

 

Fördelarna är att det blir färre intubationsförsök. Man sätter den oftast på en gång med GS. 

 

Angående tandtrauma rådde delade meningar där vissa ansåg att risken för tandskador minskade 

med Glidescope då det inte behövdes bändas och lyftas på samma sätt. En deltagare sa sig inte 

kunna minnas att intubation med Glidescope medfört någon tandskada under tiden den funnits på 

avdelningen. Dock så ansåg vissa att Glidescopet snarare medförde en ökad risk för tandtrauma. 

Anledningen var att fokus inte låg på patientens mun utan på skärmen bredvid och det var därmed 

lätt att omedvetet göra en rörelse i fel riktning. 

 

Nackdelen med Glidescope och tandskador är att man tittar inte på munnen, man tittar på skärmen. 

På sätt och vis skulle det kunna vara en ökad risk för tandskador. 

 

Flera av deltagarna pekade på den minskade manipuleringen av nacken som Glidescope förde med 

sig. Patienter med skador eller sjukdomar som medförde en känslig nacke var de som i första hand 

hade fördel av detta. Exempel som gavs var patienter med Reumatisk Artrit och traumapatienter 

med nackskada.  

 

RA patienter är de första patienter jag tänker på rent spontant. Då tänker jag på dem som har 

problem med nacke. De som är stel i nacke och käkar. Det är de jag spontant tänker på. Då behöver 

jag kanske inte vrida så mycket på nacken och så. 
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Patientsäkerhet 

Glidescope ansågs vara ett för patienten säkrare alternativ för intubationshjälpmedel. Främst hade 

detta samband med att chansen för en lyckad intubation vid första försöket ökade. Detta gällde i 

synnerhet vid de svårintuberade patienterna. Deltagarna menade också att de misslyckade 

intubationsförsöken reducerats och att användandet av andra alternativa intubationsmetoder därmed 

hade minskat sedan införandet av Glidescope. Framförallt var det numera sällan som det fanns ett 

behov av att vakenintubera eller att intubera med hjälp av fiberoptik. 

 

…så dem här patienterna. som är svårintuberade och vi kan använda det här på en gång minskar 

tiden för dem också, så att, förr hade man alltid något sådant här skräckexempel där man nästan 

inte fick ned någon tub, patienterna sjönk mycket i saturation och idag så tycker jag att det är 

sällan… 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka anestesipersonals erfarenheter av att arbeta med 

Glidescope. Resultatet har i huvudsak visat på att Glidescope är ett enkelt och lättanvänt redskap för 

intubation och att detta gäller även för personer med begränsad erfarenhet av Glidescope. Det 

underlättar intubationer men kan förlänga tiden det tar att placera tuben. Det reducerar 

patienttraumat som förknippas med en intubation och ökar patientsäkerheten. Ur ett 

hygienperspektiv behövs bättre rutiner för användning av Glidescopet. Resultatet bekräftar tidigare 

studier om att sikten förbättras. Ett undantag är dock pågående blödning i svalget. 

 

Resultatet har visat på att sikten vid intubation förbättras framförallt på svårintuberade patienter. I 

tillägg anses användandet av Glidescope öka patientsäkerheten på så sätt att lyckad intubation på 

första försöket blivit vanligare vid svårintuberade patienter. Baserat på den litteratur som låg till 

grund för bakgrunden så var dessa fynd icke överraskande (Bathory et al., 2009; Cooper et al., 2005; 

Malik et al., 2008, 2009c; Nouruzi-Sedeh et al., 2009; Rai et al., 2005; Sun et al., 2005) 

 

Pågående blödning i svalget beskrevs som en svårighet där Glidescopet var i det närmaste obrukbart. 

Detta baserades på ett faktiskt patientfall där trauma förorsakade blödning ned i svalget vilket i sin 

tur skymde kameran på Glidescopet. En annan deltagare antog att blödning i svalget skulle kunna 

vara ett problem för Glidescopet utan att själv ha erfarenhet av en sådan patient och 

Glidescopeintubation. I litteraturen finns en fallbeskrivning att finna där en patient i samband med 
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tonsillectomi reintuberades på grund av att blödning noterades i samband med extubation. Både den 

preoperativa blödningen och reintuberingen genomfördes med Glidescope utan problem. Patienten 

återkom senare 8 dagar efter operation ånyo med blödning i svalget. Intubation med hjälp av 

Glidescope prövades även denna gång då tidigare intubation varit framgångsrik. Detta var dock inte 

möjligt då blodet blockerade ljuskällan och medförde en suddig bild på Glidescopets skärm. Efter 

två försök övergavs Glidescope och en lyckad intubation genomfördes med hjälp av 

Macintoshlaryngoskop och ett blad storlek 4 (Brar, 2009). 

 

Som utbildningsinstrument upplevdes Glidescope vara mycket bra, framför allt då både elev och 

handledare kunde titta på skärmen samtidigt vilket möjliggör att de anatomiska strukturer som 

diskuteras kan pekas ut. Samma erfarenhet har framkommit i en studie genomförd med studenter 

utan tidigare intubationserfarenhet (You, Park, Chung, Park, & Park, 2009). 

 

Resultatet visade på att det upplevdes som att Glidescope inte krävde lika mycket kraft i lyftet för att 

uppnå en tillräcklig vy för intubation jämfört med Macintoshintubation. Detta antogs vara 

skonsammare för patienten men detta var mer ett antagande än något som kunde noteras konkret av 

de intervjuade. Ingen av de tillfrågade kunde peka på något hos patienten som stödde detta 

antagande varken vid intubationen eller postoperativt. Det upplevdes också som att Glidescope gav 

ett mindre trauma eller reducerad risk för trauma hos patienterna till följd av intubationen. Ett visst 

stöd för att Glidescope skulle reducera patienttrauma finns i litteraturen. En studie på ett 

videolaryngoskop i konstruktion liknande Glidescope från tillverkaren Karl Storz, gav signifikant 

mindre kraft mot de övre framtänderna hos patienterna jämfört med Macintoshlaryngskopet (Lee et 

al., 2009). Det anfördes också att intubation med Glidescope skulle medföra minskad manipulation 

på patienternas nacke vilket skulle vara en fördel vid nackskador eller misstänkt nackskada och RA-

patienter. Tidigare studier stödjer denna slutsats att manipulationen minskar men intubationstiden 

med Glidescope är i regel längre än för Macintosh på nackfixerade patienter (Bathory et al., 2009; 

Malik et al., 2008; Turkstra et al., 2005). Det framkom ej något angående intubationstiden för dessa 

patienter i våra intervjuer. 

Metoddiskussion 
Bakgrundsartiklar som refereras till i studien har sökts med sökordet Glidescope via databasen 

Pubmed med läsrättigheter enligt Mittuniversitetets studentinloggning. På Glidescopetillverkarens 

hemsida finns en lista över publicerade artiklar som berör Glidescope. Vissa av dessa artiklar fanns 

ej på den träfflista som genererades i Pubmed. Dessa artiklar söktes via artikelnamn. 
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Inklusionskriterier var att artiklarna skulle behandla studier av Glidescope, fallbeskrivningar har 

därmed exkluderats från bakgrunden. Artiklar ej tillgängliga via studentinloggningen har 

exkluderats, några artiklar var ej tillgängliga i fulltext via Pubmed.  Artiklar som berör pediatrisk 

användning av Glidescope har exkluderats.  

 

Att genomföra kvalitativa intervjuer med hög kvalitet kräver träning och erfarenhet (Polit & Beck, 

2008; Rubin & Rubin 1995), vilket vi tyvärr saknar och intervjuerna måste ses mot bakgrund av det. 

Tyvärr fanns inte möjlighet att genomföra meningsfulla provintervjuer med personal besittande 

kunskap om Glidescope på grund av svårigheter med tillgänglighet till erfaren personal. Detta är en 

svaghet i studien. Vi har dock diskuterat intervjuguiden och vilka svar den genererade. Vi kom fram 

till att svaren har fyllt syftet med studien och att intervjuguiden således var tillräcklig.  

 

En svaghet i studien är att de intervjuade hade i genomsnitt ett lågt antal intubationer med 

Glidescope. Detta medför att de intervjuade inte hade någon djupare erfarenhetsgrund att basera sina 

svar på. Dock så har intervjuerna genererat genomgående samstämmiga svar med få motsägelser 

mellan de intervjuade. En intervjuperson hade betydligt mer erfarenhet av Glidescope än övriga 

deltagare, uppskattat 100-200 intubationer. Inget nytt framkom i intervjun med denna person vilket 

stöder svaren från de övriga deltagarna. Att ingen ny information framkom i de avslutande 

intervjuerna kan tolkas som att datainsamlingen var mättad vilket tyder på att antalet deltagare var 

tillräckligt (Milne & Oberle, 2005; Polit & Beck, 2008).  

 

Även om vi baserat studiens metod och analys på redan vedertagna metoder tål det att påpekas att 

inga metoder, i synnerhet inte kvalitativa sådana, kan följas slaviskt. Metoder formas i händerna på 

den som använder dem (Sandelowski, 2010). Kvalitativ innehållsanalys är dock en pålitlig metod för 

att analysera data. För att styrka analysprocessen pålitlighet har citat tagna från intervjuerna använts 

i resultatet. Dessa är tänkta att reflektera intervjumaterialet som helhet och ej utgöra isolerade 

godbitar ur materialet (Roberts et al., 2006). I bakgrunden har vår förförståelse, 

datainsamlingsmetod, urvalsprocess och analysprocessen beskrivits. Det är upp till läsaren att 

bedöma om dessa metoder och processer är tillförlitliga i förhållande till studiens syfte. 

Analysprocessens och kategorischemats validitet styrks av att den genererat liknande resultat som 

tidigare studier (Downe-Wamboldt, 1992; Roberts et al., 2006). Det är upp till läsaren att bedöma 

studiens överförbarhet baserad på det redovisade urvalet och området för studien.  
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Vi anser att syftet med studien är uppfyllt med den begränsning att det i samband med intervjuerna 

framkom det att de intervjuade inte hade så stor erfarenhet av att arbeta med Glidescope som vi hade 

önskat. Det skall dock påpekas att detta är en ny teknik som är på väg att introduceras på det 

anestesiologiska fältet. Därtill skall läggas att den studerade avdelningen hör till en av de med mest 

erfarenhet av Glidescope i Sverige. Resultatet av studien får därmed ses som en spegling av vilka 

erfarenheter personalen dragit i det tidiga användandet av en ny teknik. 

Slutsats 
 

� Glidescope förbättrar sikten vid intubation 

� Glidescope underlättar för personalen vid svåra intubationer 

� Glidescope är i de flesta fall ett lättanvänt redskap 

� Glidescope förbättrar patientsäkerheten 

� Glidescope underlättar vid studenthandledning 

� Glidescope begränsas av pågående blödning i svalget 

� Glidescope anses inte lika hygieniskt jämfört med Macintosh 

Förslag till fortsatt forskning 
Vårt resultat har gett att Glidescope har en begränsad nytta vid en okomplicerad intubation, i 

synnerhet med en van intubatör. Dock visar vårt resultat att Glidescope har stora fördelar vid svåra 

intubationer med högre frekvens av lyckade intubationer och färre intubationsförsök. Därmed blir 

det en fråga om Glidescope är kostnadseffektivt? Studier som utvärderar Glidescopet ur ett 

kostnadsperspektiv skulle vara av värde. Sådana studier bör enligt vår mening innefatta en 

utvärdering av eventuella tidsvinster för personalen och eventuella positiva postoperativa effekter 

för patienten. Att upprepade intubationsförsök och svåra intubationer medför komplikationer har 

påvisats i bakgrunden. Minskar Glidescope postoperativa komplikationer som tillkommit till följd av 

en svår intubation och/eller repeterade intubationsförsök? Vi föreslår också att en liknande studie 

som denna genomförs med personal med stor erfarenhet av Glidescope för att ge mer kunskap om 

Glidescopets fördelar och nackdelar ur en personalsynpunkt. Ytterliggare studier på hanteringen av 

Glidescope ur hygiensynpunkt skulle vara av värde.  
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Glidescope     Bilaga I 
 

 
Med tillstånd av Allytech AB 



  

Intervjuguide     Bilaga II 

Bakgrundsfrågor 

Ålder  
 
Antal år som anestesisjuksköterska/läkare/anestesiolog                           
 
Kön 
 
Hur mycket erfarenhet av Glidescope?  

- antal intubationer 
 

Frågor 
 
Under vissa frågor finns uppföljningsfrågor som ställs efter att den intervjuade svarat klart på 
huvudfrågan om inte denna uppföljningsfråga redan besvarats. 
 
Hur upplever du att arbeta med Glidescope? Berätta! 
 
Finns det några skillnader att arbeta med Glidescope jämfört med Macintoshintubering? Berätta! 

- positiva skillnader 
- negativa skillnader 
 

Om du får välja, vilket intuberingsredskap använder du i första hand? Varför? 
 

Finns det någon särskild patientkategori där du i första hand väljer Glidescope? Motivera! 
 
Vilka fördelar för patienten finns det med denna teknik? 
 
Vilka nackdelar för patienten finns det med denna teknik? 
 
 
När alla frågor gåtts igenom tillfrågas den intervjuade om det är något de vill tillägga eller något de 

vill utveckla. Vid korta icke utvecklade svar ställs följdfrågor såsom; motivera, var snäll att 
utveckla, berätta mer, hur menar du då,



  

Brev till enhetschef     Bilaga III 

 
 

Till enhetschef/verksamhetschef 

 
Förfrågan om tillstånd för intervjustudie under vecka 9-11 2010 
 
Traditionellt har intubering av patient, vid både akut och elektiv operation, skett med ett fåtal tekniker och instrument där 
Mcintoshlaryngskopet varit det primära valet vid oral intubation. Studier visar att stor erfarenhet och träning krävs för lyckade 
intubationer, i synnerhet vid komplicerad luftväg och akuta situationer. Studier visar att videolaryngoskop, GlideScope, underlättar 
intubation vid såväl komplicerad som okomplicerad luftväg. 
 
Vi har därför för avsikt att genomföra en intervjustudie vars syfte är att få ökad kunskap om hur det upplevs att använda GlideScope vid 
intubation. Studien är ett magisterarbete inom anestesisjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi önskar därmed få tillåtelse att 
genomföra individuella intervjuer med ca 10 personer som har erfarenhet av GlideScope. 
 
Om vi får ert godkännande bestämmer vi tillsammans en tid och plats för när intervjuerna kan genomföras, önskvärt under vecka 9-11. 
Varje intervju kommer att spelas in på band och beräknas ta ca 30 min. Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt och kan 
avbrytas när som helst utan motivering. Allt insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik. Insamlat material 
kommer att kodas, förvaras och presenteras på sådant sätt att identifiering av den intervjuade ej är möjlig. Vid eventuellt utträde ur 
studien kommer insamlat material från den intervjuade att förstöras.  
 
Svar om deltagande i studien lämnas vänligen via mail till Thomas eller Martin enligt adress nedan, ert underskrivna samtycke inhämtas i 
samband med något av intervjutillfällena. 
 
Du är välkommen att höra av dig till nedanstående vid eventuella frågor: 
 
Thomas Forsström   Martin Harrison 
Anestesisjuksköterskestudent                             Anestesisjuksköterskestudent 
0730-563671    070-2961268 
thfo0902@student.miun.se   maha0941@student.miun.se 
 
Handledare 
 
 
Karin Hallin, Universitetslektor                            Pia Olsson, Universitetsadjunkt 
063-165652    063-165656 
karin.hallin@miun.se   pia.olsson@miun.se 
 

Svarstalong om tillstånd till intervjustudie 
 
Jag ger mitt samtycke till att studien, med syfte att undersöka hur det upplevs att använda GlideScope vid intubation, får genomföras 
vid min enhet under vecka 9-11.  
 
 

Datum, underskrift och namnförtydligande samt avdelning 
 
 

Tele. Avd och/eller e-post 



  

Brev till deltagare     Bilaga IV 

 
 

 

Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 
 
Traditionellt har intubering av patient, vid både akut och elektiv operation, skett med ett fåtal tekniker och instrument där 
Mcintoshlaryngskopet varit det primära valet vid oral intubation. Studier visar att stor erfarenhet och träning krävs för lyckade 
intubationer, i synnerhet vid komplicerad luftväg och akuta situationer. Studier visar att videolaryngoskop, GlideScope, underlättar 
intubation vid såväl komplicerad som okomplicerad luftväg. 
 
Vi har därför för avsikt att genomföra en intervjustudie vars syfte är att få ökad kunskap om hur det upplevs att använda GlideScope vid 
intubation. Studien är ett magisterarbete inom anestesisjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi önskar därmed få tillåtelse att 
genomföra en individuell intervju med er. 
 
Om du väljer att delta bestämmer vi tillsammans en tid och plats för när intervjun skall genomföras, önskvärt under vecka 9-11 2010. 
Varje intervju kommer att spelas in på band och beräknas ta ca 30 min. Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt och kan 
avbrytas när som helst utan motivering. Allt insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik. Insamlat material 
kommer att kodas, förvaras och presenteras på sådant sätt att identifiering av den intervjuade ej är möjlig. Vid eventuellt utträde ur 
studien kommer insamlat material från den intervjuade att förstöras.  
 
Svar om deltagande i studien lämnas vänligen via mail till Thomas eller Martin enligt adress nedan, ert underskrivna samtycke inhämtas i 
samband med intervjutillfället. 
 
Du är välkommen att höra av dig till nedanstående vid eventuella frågor: 
 
Thomas Forsström   Martin Harrison 
Anestesisjuksköterskestudent                             Anestesisjuksköterskestudent 
0730-563671    070-2961268 
thfo0902@student.miun.se   maha0941@student.miun.se 
 
Handledare 
 
 
Karin Hallin, Universitetslektor                            Pia Olsson, Universitetsadjunkt 
063-165652    063-165656 
karin.hallin@miun.se   pia.olsson@miun.se 
 

Svarstalong om tillstånd till intervjustudie 
 
Jag ger mitt samtycke till att deltaga i studien med syfte att undersöka hur det upplevs att använda GlideScope vid intubation. Jag är 
medveten om att studien är frivillig och att deltagande kan avbrytas när som helst utan motivering 
 
 

Datum, underskrift och namnförtydligande 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnr, och/eller e-post 

 


