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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Vid ett prehospitalt hjärtstopp krävs utöver hjärt- och lungräddning med 

bröstkompressioner och defibrillering med hjärtstartare, även avancerad 

luftvägshantering för att skapa en fri luftväg vilket ambulanssjuksköterskan ansvarar 

för. Det finns en mängd olika luftvägshjälpmedel som ambulanssjuksköterskan kan 

använda sig av. För en del sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kan en viss 

osäkerhet kring användningen av luftvägshjälpmedel finnas då de kan sakna rätt 

kompetens, utbildning eller ej fått tillräcklig träning i användandet för att utföra det på 

ett patientsäkert sätt. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra prehospitala luftvägshjälpmedel vid hjärtstopp 

utanför sjukhus i förhållande till överlevnad. 

 

Metod 

Studien är en litteraturöversikt med kvantitativ ansats. Studien genomfördes genom en 

systematisk sökning av vetenskapliga artiklar vilka har jämfört olika luftvägshjälpmedel 

vid prehospitala hjärtstopp. Databaser som PubMed och CINAHL har främst använts. 

De utvalda artiklarna har kvalitetsgranskat. 

 

Resultat 

Två huvudfynd framkom där mask- och blåsa var korrelerad till högre prevalens av 

överlevnad och där endotracheal intubering var korrelerad till högre prevalens att uppnå 

återkomst av spontan cirkulation. 

 

Slutsats 

Av de inkluderade artiklarna visar resultatet på att mask- och blåsa är bästa alternativet 

för överlevnad och att endotracheal intubering är bästa alternativet för att uppnå 

återkomst av spontan cirkulation under ett prehospitalt hjärtstopp. Dock bör slutsatsen 

tas med försiktighet då resultaten kan skilja sig och bero på en mängd olika faktorer som 

skiljer sig åt i de olika studierna. 

 

Nyckelord 

Hjärtstopp utanför sjukhus, ambulanssjuksköterska, prehospital, luftvägshantering, 

endotracheal intubering, larynxmask, mask och blåsa, omvårdnad 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Background 

In addition to cardiac and pulmonary rescue with chest compressions and defibrillation with 

defibrillator, pre-hospital cardiac arrest also requires advanced airway management to create a 

clear airway for which the ambulance nurse is responsible. There are a variety of respiratory 

aids that the ambulance nurse can use. For some nurses in ambulance care, there may be some 

uncertainty about the use of respiratory aids as they may lack the right skills, education or 

have not received sufficient training in the use of it to perform it in a patient-safe manner. 

 

Aim 

The purpose of this study was to compare prehospital airway aids in cardiac arrest outside of 

hospital in relation to survival. 

 

Method 

The study is a literature review with a quantitative approach. The study was conducted 

through a systematic search of scientific articles comparing different respiratory aids at 

prehospital cardiac arrest. Databases such as PubMed and CINAHL have mainly been used. 

The selected articles have been quality checked. 

 

Results 

Two main findings emerged where bag valve mask was correlated to higher prevalence to 

survival and where endotracheal intubation was correlated to higher prevalence to achieve 

return of spontaneous circulation.  

 

Conclusion 

Of the included articles, the results indicate that bag valve mask is the best option for survival 

and that endotracheal intubation is the best option for achieving return of spontaneous 

circulation during a prehospital cardiac arrest. However, the conclusion should be taken with 

caution as the results may differ and depend on a variety of factors that differ in the different 

studies. 

 

Keywords 

Out of hospital cardiac arrest (OHCA), ambulance nurse, prehospital, airway management, 

endotracheal intubation, laryngeal mask, bag valve mask, nursing 

 

  



 

 

BEGREPPSDEFINITION/FÖRKORTNINGAR 

 

OHCA: Är en förkortning av Out of hospital cardiac arrest, vilket innefattar hjärtstopp som 

sker utanför sjukhus. 

 

ROSC: Förkortning av uttrycket Return of spontaneous circulation. Uttrycket innebär när en 

patient som drabbats av hjärtstopp återfår spontan hjärtrytm, alltså då patientens hjärta själv 

slår och bibehåller egen cirkulation av blodet i kroppen. 

 

MB: Förkortning för mask-och-blåsa.  

 

SGL: Förkortning av supraglottisk luftväg. Innefattar både larynxmask och larynxtub. 

 

LM: Förkortning för larynxmask.  

 

LT: Förkortning för larynxtub.  

 

ETI: Förkortning för endotracheal intubering.  

 

A-HLR: Står för avancerad hjärt- och lungräddning. Där ingår utöver bröstkompressioner och 

inblåsningar att hantera luftvägen genom användning av luftvägshjälpmedel, använda 

hjärtstartare/defibrillator samt administrera läkemedel. 

 

I-GEL: Modernare version av larynxmask som används i ambulanssjukvården på många 

ställen i Sverige idag. 
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INLEDNING 

  

I all akutsjukvård är skapande av fri luftväg och hantering av luftvägen grundläggande och 

högt prioriterat. Luftväg och andning skall bedömas och eventuella luftvägshinder måste 

åtgärdas. Om patienten inte har en fungerande luftväg riskerar patienten att skadas allvarligt, 

och i värsta fall inte överleva. En sjuksköterska kan behöva använda sig av olika 

luftvägshjälpmedel för att skapa en fri luftväg. Vid ett prehospitalt hjärtstopp ansvarar 

ambulanssjuksköterskan för att utföra hjärt- och lungräddning, hantera luftvägen genom 

användning av luftvägshjälpmedel, använda hjärtstartare/defibrillator samt administrera 

läkemedel med målet att skapa förutsättningen för överlevnad. Då riktlinjer i Sveriges län 

skiljer sig åt gällande luftvägshjälpmedel vid hjärtstopp finns ett intresse att undersöka 

skillnader gällande överlevnaden för patienten.  
  
 

Hjärtstopp  

  

I Sverige är den vanligaste dödsorsaken relaterad till hjärt-kärlsjukdomar. Av alla 

hjärtrelaterade dödsfall beräknas hjärtstopp utanför sjukhus (OHCA - Out of hospital cardiac 

arrest) stå för två tredjedelar (Dudas, Lappas, Stewart & Rosengren, 2011). Antalet plötsliga 

OHCA i Sverige beräknas till 10 000 och uppskattningsvis 4000 erhåller livsuppehållande 

behandling i form av hjärt- och lungräddning. Dock är det endast uppskattningsvis 300 av de 

drabbade som överlever till utskrivning från sjukhus (Strömsöe, 2013). Då ett hjärtstopp 

inträffar förlorar hjärtat sin pumpförmåga vilket leder till att blodcirkulationen avstannar och 

den drabbade förlorar medvetandet och slutar att andas. Ett hjärtstopp uppkommer ofta då ett 

av hjärtats kranskärl ockluderas vilket skapar ett elektriskt kaos då signalerna blir 

okoordinerade och hjärtat “flimrar” s.k. ventrikelflimmer/ventrikeltakykardi (VF/VT). Utan 

adekvat behandling ökar risken för död med 10–15% per minut efter att plötsligt hjärtstopp 

inträffat vilket påvisar vikten av tidig behandling (Porzer, Mrazkova, Homza & Janout, 

2017).  
  
  

Hjärt- och lungräddning 

  

Under ett plötsligt hjärtstopp arbetar man för att återställa hälsan hos den drabbade. Den 

viktigaste behandlingen är hjärt- och lungräddning (HLR) samt defibrillering. HLR 

genomförs genom kontinuerliga bröstkompressioner och luftvägshantering med ventilation. 

Det innebär att en fortsatt men dock begränsad cirkulation upprätthålls vilket förser hjärna och 

hjärta med syre. Ventilation av patienten görs antingen mun mot mun, alternativt med 

specifika luftvägshjälpmedel. I ambulansen används antingen basala luftvägshjälpmedel som 

pocketmask och mask- och blåsa eller avancerade luftvägshjälpmedel som larynxmask eller 

endotracheal intubering. Vidare används en defibrillator även kallat hjärtstartare. Från 

defibrillatorn kopplas elektroder fast på patientens bröstkorg varpå analyser av hjärtats rytm 

sker. Vid ett VF eller VT skickas en elstöt genom hjärtat vilket har för avsikt att nollställa det 

elektriska kaos som pågår och därav återfå en normal rytm. Utan behandling med HLR och 

defibrillering kommer den drabbade med största antagande att avlida (Nichol, Sayre, Guerra 

& Poole, 2017).  
  
För att öka chanserna att överleva ett hjärtstopp har årtionden av forskning kommit fram till 

fem väsentliga steg som även kallas “Kedjan som räddar liv”. Steg 1 vilket är att tidigt larma, 

innebär den tiden det tar för ett vittne att larma från att ett plötsligt hjärtstopp har inträffat. 
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Desto fortare larmet kommer ju större chanser har den drabbade till överlevnad (Herlitz, 

Engdal, Svensson, Young, Angquist & Holmberg, 2003). Steg 2 i kedjan innebär tidig HLR 

vilket markant ökar överlevnaden (Herlitz, Engdal, Svensson, Angquist, Young & Holmberg, 

2005). Steg 3 är tidig defibrillering då de flesta plötsliga hjärtstopp har någon form av initial 

hjärtrytm i form av ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. För att kunna åter återställa 

rytmen och ge den drabbade ROSC krävs i detta tillstånd defibrillering (Valenzuela, Roe, 

Cretin, Spaite & Larsen, 1997). Steg 4 innebär avancerad vård utanför sjukhus. Det innebär 

avancerad HLR i form av utbildad sjukvårdspersonal där avancerade luftvägshjälpmedel 

används samt användning av läkemedel (Jacobs, Finn, Jelinek, Oxer & Thompson, 2011). 

Den sista delen av kedjan består av avancerad vård efter hjärtstopp som syftar på snabb 

behandling på sjukhus där åtgärder för eventuellt hjärtstopp behandlas som t.ex. 

förträngningar i kranskärl där ballongspränging genomförs (Hollenberg & Engdahl, 2016). 

Målet med HLR är att ge livet tillbaka till patienten och den första delen för en lyckad 

behandling är att nå återkomst av spontan cirkulation. 
  
  

Återkomst av spontan cirkulation 

  

ROSC är en förkortning från engelska som betyder return of spontaneous circulation och är 

ett vedertaget uttryck i den akuta vården under ett hjärtstopp. Det innebär att hjärtat under ett 

hjärtstopp återfår sin normala pumpförmåga och på egen hand kan förse organ och vävnader 

med blod. Att återfå ROSC är en förutsättning för att överleva ett hjärtstopp. Trots att en 

drabbad patient återfår ROSC innefattar det ej alltid att den drabbade återfår egen andning 

direkt, varpå stödventilering är nödvändig för fortsatt chans till överlevnad. I den prehospitala 

miljön är ROSC tydligt associerat med ökad överlevnad i jämförelse med att ej återfå ROSC. 

Wampler, Colett, Manifold, Velasques och McMullan (2012) kommer i sin studie fram till att 

personer drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus och ej återfår ROSC har ytterst små 

möjligheter att överleva. Målet under behandling av hjärtstopp är att återställa hälsa och lindra 

lidande. För att nå det målet krävs kunskap och kompetens inom akutsjukvård och 

omvårdnad.  
  
  

Sjuksköterskans kompetens 

 

Enligt Kirkevold (2000) är vårdandet något som handlar om människan, dess hälsa och 

vården. Med det menas att vårdandet och omvårdnaden är det som sjuksköterskan gör för 

patienten vilket innefattar till exempel undersökning av symtom och tecken på sjukdom eller 

ohälsa, behandling med läkemedel, användning av medicinskteknisk utrustning och 

avlastande samtal för patienter och anhöriga. Vårdandet behandlar därav flertalet olika 

aspekter och att alla omvårdnadssituationer en sjuksköterska ställs inför är unika (Kirkevold, 

2000). En sjuksköterska är specialist inom omvårdnad som arbetar efter en 

kompetensbeskrivning som anges av svensk sjuksköterskeförening. Specialisten i 

omvårdnaden innebär kunskap inom patofysiologi, medicin, beteendevetenskap och 

omvårdnad. Strukturen för omvårdnaden säger att den ska erbjuda god livskvalité samt 

välbefinnande men även att den ska vara likvärdig för alla. En viktig del i yrket är ansvaret att 

hålla sig aktualiserad inom forskning och att bedriva omvårdnaden enligt rådande rön samt 

med de lagar och riktlinjer som bestämmer över hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Leksell och Lepp (2013) beskriver sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser vars ändamål är att skapa en säker vård samt att minska vårdlidandet för 

patienten. De sex beskrivna kompetenserna är evidensbaserad vård, personcentrerad vård, 
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förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverka i team, säker vård och information 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Att arbeta utifrån dessa kärnkompetenser skapas 

förutsättningar för att arbetet med patienten blir fördjupat i omvårdnad. 

Fakuda (2018) beskriver att omvårdnadens kompetensstruktur består av fyra förmågor. Dessa 

är att förstå behov, att tillhandahålla vård, att samarbeta och förmågan att stödja 

beslutsfattande. Dessa fyra förmågor är nära besläktade och används i alla typer av 

omvårdnadspraxis.  

  

 

Prehospital omvårdnad  

 

Ambulanssjuksköterskans specialist bygger på fyra grundläggande ansvarsområden vilka 

beskrivs av Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012). De innefattar att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Därtill även kunna tillämpa ett 

stödjande och reflekterat omhändertagande för den drabbade eller anhöriga. 

Ambulanssjuksköterskan ska utifrån tecken, symtom och berättelser kunna främja 

välbefinnande och förebygga lidande i plötsligt förändrade livssituationer. I yrket arbetar 

ambulanssjuksköterskan med begränsade resurser och ibland under svåra arbetsförhållanden, 

till exempel utomhus i minusgrader, trånga utrymmen och/eller dålig belysning, där hen ska 

ansvara för omvårdnaden i en prehospital miljö. Ytterligare krav gällande kompetens i 

ambulansen är övervakning av vitala funktioner, upprätthålla fria luftvägar, assisterad andning 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). I omvårdnaden av patienter används 

medicintekniska produkter vars syfte är att förbättra hälsan för patienten. Medicinteknik 

omfattar alla produkter och material som används inom vården. Enligt Socialstyrelsen är 

medicinteknik “en produkt som används för att hitta, förebygga, övervaka samt lindra 

sjukdom” (SOFS 2008:1). Vid ett plötsligt hjärtstopp är det av stor vikt att den ansvarige 

sjuksköterskan besitter kompetens inom avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR) och har goda 

kunskaper om luftvägshantering då den drabbade inte längre har någon egen andning.  

 

 

Luftvägshantering  
  
Vid ett hjärtstopp är en av ambulanssjuksköterskans viktigaste uppgifter att säkra en fri 

luftväg (Pepe, Zachariah, & Chandra, 1993), och vid hjärtstopp utanför sjukhus spelar miljön 

en stor roll och kan skapa svårigheter att säkra patientens luftvägar på plats. Första uppgiften 

är att bedöma luftvägen vilket görs okulärt direkt vid ankomst till patienten. Är luftvägen ej 

tillräcklig måste omvårdnadsåtgärder utföras för att skapa en fri luftväg. Vid ett hjärtstopp 

eller hos en medvetslös patient är det vanligast att kroppens muskler tappa tonus och det finns 

en stor risk att tungan faller bakåt och blockerar luftvägen. Andra orsaker till ofri luftväg kan 

t.ex. vara kräkningar, blod, slem eller andra främmande föremål, trauma mot 

halsregionen/trachea, eller luftvägsinfektion. Enligt Wikström (2012) finns ett antal metoder 

för att skapa en fri luftväg hos en medvetslös patient. Först bör munhålan rengöras, genom att 

plocka bort eventuella kräkningar, matrester o dyl, och/eller suga rent munhålan med sug. 

Därefter är ett käklyft en snabb och effektiv metod som bör tillämpas där huvudet extenderas 

bakåt för att komma i “sniffing position” och därpå lyfter man upp käken genom att pressa 

käkvinkeln uppåt - för att subluxera mandibeln framåt - så ett underbett skapas, ett så kallat 

“jaw thrust”. Hjälpmedel finns att tillgå för att hålla luftvägen fri där en svalgtub eller 

näskantarell är två snabba omvårdnadsåtgärder. Prehospitalt är ett käklyft kompletterat med 

en svalg- eller nästub en snabb omvårdnadsåtgärd för att skapa fri luftväg, dock är det endast 

en temporär åtgärd. 
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Luftvägshantering delas in i basal och avancerad luftvägshantering. De basala metoderna 

innefattar till exempel rengöring av munhåla, käklyft, användning av svalgtub eller 

näskantarell, samt ventilering med mask-och-blåsa (MB). Här behöver överväganden ske om 

patienten har egen andning eller inte. Har patienten egen andning kan de basala metoderna 

vara tillräckliga för att patienten har en god ventilation. Om patienten inte andas självmant 

behöver patienten stödventileras, vilket kan ske med mask-och-blåsa, alternativt överväga att 

gå över till avancerad luftvägshantering. I de avancerade metoderna ingår bl.a. användning av 

supraglottiska luftvägshjälpmedel (SGL) såsom larynxmask (LM) och larynxtub (LT), samt 

endotracheal intubering (ETI). 
  
  

Luftvägshjälpmedel 

  

Mask-och-blåsa (MB) består av en mask och en ballong för att blåsa ner luft i patientens 

lungor. Masken måste hållas tätt över mun och näsa så att luft kan blåsas in i patienten. Då 

bara en hand kan användas för att upprätthålla fri luftväg samt att hålla masken tätt runt mun 

och näsa, krävs träning och erfarenhet för att ventilera patienten (Andersson Hagiwara & 

Wireklint Sundström, 2016).  

 

Larynxmasken (LM) togs fram för att fylla bryggan mellan endotracheal intubering och 

ansiktsmask, vilka var de luftvägshjälpmedel som funnits tidigare (Campo & Denman, 2000). 

Larynxmasken anses alltmer som ett effektivt alternativ till intubering. Den anses vara en lätt 

hanterbar metod jämfört med intubering, speciellt i en prehospital miljö (Ostermayer & 

Gausche-Hill, 2014). Leach, Alexander och Stone (1993) slog också fast att larynxmasken - 

genom träning - kunde användas av icke anestesiologisk personal, för att etablera en pålitlig 

säker luftväg. Larynxmasken appliceras oralt och förs ned i svalget och placerar sig framför 

ingången till luftstrupen. Den garanterar dock ej en isolerad luftväg då det finns en risk för 

aspiration genom att maginnehåll tränger ner i lungorna. Detta i jämförelse med 

endotrachealtuben som ger en isolerad, okontaminerad luftväg ner till lungorna. Asai och 

Shingu (2005) beskriver även om larynxtuben (LT), vilken är lik larynxmasken och ett 

alternativ till endotracheal intubering och ventilation med mask-och-blåsa.  

 

Endotracheal intubering (ETI) etablerades inom ambulansen under 1980-talet och anses 

fortfarande vara det säkraste sättet att säkerställa en fri luftväg, både prehospitalt och på 

sjukhus, och är väl använt runtom i världen idag (Warner, Sharar, Copass, & Bulger, 2009). 

Vid intubation förs ett laryngoskop in i munnen ned mot svalget och tungan manövreras åt 

sidan för att synliggöra epiglottis. Därefter lyfts epiglottis och endotrachealtuben förs ner 

mellan stämbanden och en luftkudde kuffas upp med luft för att säkerställa tubens läge, sluta 

tätt och förhindra aspiration. För att sedan kunna bekräfta läget krävs kontroller där man 

auskulterar magsäck, samt alla lungfält innan man fäster tuben med tejp eller annan 

anordning, detta för att kontrollera att tuben inte är nedsatt i till exempel matstrupen, eller 

sitter felplacerad i luftstrupen (Espe & Hovind, 2013). En kapnograf kan även kopplas på för 

att mäta koldioxidhalten i utandningsluften för att säkerställa att den drabbade får en god 

ventilering. 
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Riktlinjer för luftvägshantering 

  

Medicinska riktlinjer som används i den prehospitala vården skiljer sig åt i de olika 

regionerna i Sverige. Till exempel i Region Stockholm får en specialistsjuksköterska inom 

anestesi endast delegering för intubering om hen har ett minimum av 1 års erfarenhet från 

narkos. Vid annan specialistinriktning ges endast delegering till att använda sig av larynxmask 

vid hjärtstopp (SLL, 2017).  

 

I Region Skåne delas luftvägshanteringen upp i 3 nivåer där Nivå 1 innebär basala 

luftvägshantering och är för alla medarbetare. Även Nivå 2 är för samtliga medarbetare och 

innefattar larynxmask där delegering ges efter godkänd luftvägsutbildning. Nivå 3 innebär 

endotracheal intubation och en förutsättning är godkänd nivå 2 samt delegering från 

ambulansöverläkare via luftvägsinstruktör där utbildning sker enligt lokala program. Innehar 

sjuksköterskan specialistutbildning i anestesi ges automatiskt delegering.  

Att riktlinjer ser olika ut i Sverige innebär att utförandet av vården skiljer sig åt vilket är något 

som inte överensstämmer med dess lagar och riktlinjer som säger att vården skall vara jämlik 

oavsett vart man bor.  
  
  

Den ojämlika vården 

 

Världens ledare beslutade år 2015 om Agenda 2030, ett globalt program med strävan att 

uppnå 17 globala mål till 2030. Ett av dessa 17 mål, punkt 10, handlar om att minska 

ojämlikheten inom samhället och mellan länder (FN, 2020). I världen är det idag inte en 

mänsklig rättighet att få sjukvård, men där vi i Sverige har gjort det till en rättighet 

genom det sjukvårdssystem vi byggt upp där alla människor ska få vård på jämlika 

villkor. Mål 3 i de globala målen - God hälsa och välbefinnande (FN, 2020) - under 

delmål 3.8 står det att sjukvård ska tillgängliggöras för alla. 

 

Begreppet jämlik vård och hälsa beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2015) som 

skriver att det finns stora skillnader och ojämlikheter i vården. Det kan vara 

socioekonomiska grupper, geografiska skillnader eller kön. Detta trots att lagar och 

riktlinjer fastställer att den ska vara lika för alla. Man kan se stora regionala skillnader i 

landet trots att tanken med hälso- och sjukvården är att den att den ska innebära en god 

hälsa men också en vård som är på lika villkor för hela landet. En jämlik sjukvård 

innebär att oavsett vårdbehov ska alla människor erbjudas en jämställd vård utifrån 

deras symtom och behov. Och detta med ett gott bemötande oavsett kön, ålder, etnicitet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, bostadsort, utbildning eller 

ekonomi.  

  

En jämlik vård är även starkt förknippad med mänskliga rättigheter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). I ett land som Sverige är det särskilt allvarligt att ojämlik vård 

förekommer då det givna löftet till populationen enligt lagstiftning är att vård skall ges på lika 

villkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2015) vilket utmanas då riktlinjerna för 

luftvägshantering skiljer sig åt. Startpunkten för denna kritik kommer från hälso- och 

sjukvårdslagens paragraf (1982:763) vilken innebär att ändamålet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa på lika villkor för hela populationen.  

  

Svensk sjuksköterskeförening (2015) skriver vidare att ytterligare ett hot mot jämlik vård är 

en ojämn utbredning och implementering av evidensbaserade metoder inom vården. Det finns 
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ett starkt behov av att kunna samordna insatser för effektiv implementering samt att kunna 

anpassa kunskapsunderlag till lokala förhållanden. Det finns exempel som visar på att 

kunskapsbaserade metoder har svårt att nå ut i den svenska vården. Ett exempel är bristen på 

specialistsjuksköterskor som kan ge förödande konsekvenser i form av felaktig behandling 

eller att en tillräckligt god och säker omvårdnad ej sker. Bristen på specialistsjuksköterskor 

utgör ett stort hinder i implementering av evidensbaserade metoder då det är dessa som 

innehar den avancerade kompetensen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

  

  

Tidigare forskning 

  

All luftvägshantering prehospitalt sker genom bedömningar av luftvägen samt eventuellt 

behov av assistans med ventilation. Ambulanspersonalen börjar oftast med enkla hjälpmedel 

för basal luftvägshantering men kan gå över till avancerad luftvägshantering för att få mer 

kontroll över luftvägen vid behov. Inom akutsjukvården har endotracheal intubering vid 

hjärtstopp länge ansetts som “golden standard” för att säkra en fri luftväg. Risken för 

aspiration av maginnehåll minskar och det ger en ökad kontroll av luftvägen (National 

Association of Emergency Medical Technicians, 2011). Studier (Dahaba, Prax, Gaube, Gries, 

Rehak och Metzler, 2006; Warner, Sharar, Copass, & Bulger, 2009; Ono et al., 2015) säger att 

endotracheal intubering sedan länge varit den standardiserade metoden för att säkerställa en 

fri luftväg men under senare tid har nya alternativ kommit för den akuta situationen där 

larynxmasken nu används i en större utsträckning. Även Carlisle, Langham och Thomas 

(2004) ser att användande av ETI sjunker och nyttjandet av SGL av olika modeller istället 

ökar. Flertalet studier (Bosch et al, 2013: Leach et al, 1993: Ostermayer & Gausche-Hill, 

2014) påvisar att larynxmasken är ett fullgott alternativ till endotracheal intubation.  

I studien av Mulcaster et al (2013) ser de, att för att lyckas med intubering i 90% av försöken 

krävdes flertalet träningstillfällen där medelvärdet räknades ut till 47 stycken. Ono et al. 

(2015) skriver att intubering kräver kontinuerlig träning för att upprätthålla kompetens. De har 

sett att i den prehospitala vården har andelen misslyckade intuberingar varit upp till 30%. 

Vidare skriver de att intubering är tidskrävande vilket skapar avbrott i kompressioner vilket i 

sin tur gör att dödligheten kan öka pga intuberingsförsök. Även andra studier (Wang, 

Simeone, Weaver & Callaway, 2009) visar att avbrott i hjärt-lungräddning mycket väl kan 

uppstå under ett intuberingsförsök, både lyckade och misslyckade, och ta bort tid från de 

nödvändiga bröstkompressionerna. Trots nya enkla avancerade hjälpmedel t.ex. larynxmask, 

påvisar andra studier ökad överlevnad med basala luftvägshjälpmedel. Bernhard och Bengers 

studie (2015) visar att basala luftvägsmetoder ökar överlevnaden jämfört med avancerad 

luftvägshantering. Det finns även studier (Studneck et al. 2010) som tyder på att avancerad 

luftvägshantering, såsom intubering, inte höjer överlevnadsgraden vid prehospitala hjärtstopp. 

Istället ser de i sin studie att personer drabbade av OHCA och ej erhåller en avancerad luftväg 

var den grupp som hade störst chans att återfå ROSC och överleva.  
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PROBLEMFORMULERING 

  

Tidigare studier visar att återställandet av patienters hälsa är korrelerad till det 

omhändertagande och den omvårdnad patienten får av ambulanssjuksköterskan. Och det är 

där essentiellt att ambulanssjuksköterskans riktlinjer gällande luftvägshantering vid ett 

prehospitalt hjärtstopp är evidensbaserad. Ett hjärtstopp kräver ett skyndsamt och säkert 

omhändertagande där luftvägshantering är en viktig del för att assistera ventilationen hos den 

drabbade. Befintliga riktlinjer gällande luftvägshantering vid prehospitala hjärtstopp skiljer 

sig åt från region till region i Sverige. Detta medför att ambulanssjuksköterskor har olika 

valmöjligheter av luftvägshjälpmedel vid prehospitala hjärtstopp.  

 
  
SYFTE 

  

Syftet var att jämföra prehospitala luftvägshjälpmedel vid hjärtstopp utanför sjukhus i 

förhållande till ROSC och överlevnad.  
  
  

METOD 
  
Design 

  

Studien är en litteraturöversikt med kvantitativ ansats. Polit och Beck (2017) och Rosén 

(2012) skriver att en litteraturöversikt ger en god överblick för kunskapsläget i det valda 

ämnet. Det kan också ge en bild om hur mycket forskning som finns och vilka 

kunskapsluckor som kan behöva fyllas. En kvantitativ ansats innebär ett positivistiskt 

synsätt som grundar sig på att brett granska värden och dess fenomen i olika grupper. 

Det skapar en möjlighet att kartlägga fynden ur olika grupper på ett omfattande sätt. 

Kriterier för en litteraturöversikt är att det ska finnas en tydlig frågeställning eller 

problemformulering samt bestämda inklusions- och exklusionskriterier för studien. Polit 

och Beck (2017) skriver att även om någon annan skulle göra om studien skulle 

resultaten likna varandra. Metoden som användes i litteraturstudien är Polit och Becks 

(2017) 9 stegs modell beskriven nedan. 
  
Steg 1. Formulera syfte.   

Steg 2. Välja ut databaser och identifiera sökord.   

Steg 3. Sök efter, identifiera och samla potentiella primärkällor.   

Steg 4. Granska artiklarnas relevans och lämplighet.  

Steg 5. Läsa artiklarna. Identifiera eventuellt nya artiklar.   

Steg 6. Sammanfatta, koda information från artiklarna. 

Steg 7. Kritiskt granska artiklarnas vetenskapliga kvalité.   

Steg 8. Analysera och sammanställ informationen från artiklarna och identifiera teman.  

Steg 9. Sammanfatta artiklarna i ett resultat. 

 

 

Urval 

  

Författarna till studien använde sig av inklusionskriterier under sökningen av artiklar. 

Inklusionskriterier var studier som granskat prehospitala luftvägshjälpmedel, icke 

traumatiska hjärtstopp utanför sjukhus, finnas i fulltext, etiskt godkända. Endast artiklar 

skrivna på engelska har inkluderats. Någon geografisk ram sattes inte då det inte ansågs 
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förändra resultatet. Exklusionskriterier var barn under 15 år och studier äldre än 10 år. 

Databaser som användes var PubMed, (Public/publisher MEDLINE), CINAHL och 

Google scholar. Sökorden har tagits fram för att passa studiens syfte varpå de har 

bearbetats genom Svensk Mesh (Medical Subject Headings) för att få korrekta engelska 

termer i kommande sökningar. För att stärka resultatet söktes enbart primärkällor i 

samstämmighet med Polit och Beck (2017). 
  
  

Datainsamling 

  

Sökning av artiklar genomfördes under november och december 2019. För urval av 

artiklar till resultatet har studien använt sig av Polit och Becks (2016) flödesmodell 

bestående av 9 steg.  
  
Steg ett innebär att utforma ett syfte. Efter att syftet fastställts har databaserna PubMed, 

CINAHL och Google scholar valts för sökning av artiklar. Dessa valdes för att den 

innehåller en stor mängd omvårdnadsvetenskapliga journaler (Polit och Beck, 2017).  

Under steg två har sökning i databaserna genomförts med de bearbetade MeSH-

termerna. Sökord som användes var “airway management”, “heart arrest”, “cardiac 

arrest”, “laryngeal mask”, “intubation, intratracheal”, “endotracheal intubation”, “bag 

valve mask”, “supraglottic airway”, “pre-hospital”, “out-of-hospital”, “out of hospital 

cardiac arrest”. Steg tre genomfördes med valda databaser och utvalda sökord. För att 

hitta de mest relevanta artiklarna användes booleska operatorer. De booleska 

operatorerna OR och AND användes för att visa sambandet mellan sökorden (Östlundh, 

2017).  Användningen av booleska operatorer gör även att sökresultatet blir snävare och 

mer avgränsat till den specifika sökningen (Polit och Beck, 2017). Artiklar 

identifierades först utifrån titel. Därefter genomfördes steg fyra genom att läsa abstract 

på de artiklar som valts utifrån titel. Vi läste även om artikelns syfte var relevant för vårt 

valda syfte. I tabell 1 nedan framgår sökningarna för de utvalda artiklarna. Under Steg 

fem lästes artiklarna igenom och utifrån en av de analyserade artiklarna framkom en 

stor mängd nya artiklar. Dessa artiklar granskades under Steg fyra och valdes därefter 

in i resultatet (Tabell 2). I steg sex analyserades och sammanställdes artiklarna i en 

artikelmatris för litteraturöversikter.  
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Tabell 1. Sökhistorik för utvalda artiklar till resultat. 

 
 
Tabell 2. Artiklar till resultat hittade via andra artiklar. 

 
 

 

Dataanalys 

  

Under Steg sju granskades de utvalda artiklarna kritiskt med bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalité modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Bathsevani, Nilsson och Sandström (2016) (Bilaga A). 

Bedömningsunderlaget utgår från storlek av studie, planering och genomförande, 

frågeställningar, antal deltagare, väl beskriven urvalsprocess. Alla utvalda artiklar till studien 

var av medel eller hög kvalité. Efter kvalitetsgranskningen var avslutad initierades 

analysarbetet genom steg åtta (Polit & Beck, 2017). Statistik som svarat på syftet 

sammanställdes i tabeller och jämfördes. Författarna försökte att hitta meningsenheter i 

hanterbar omfattning rörande syfte i enlighet med Polit och Beck (2017). För att identifiera 

adekvata meningsenheter till syftet lästes de utvalda artiklarna individuellt och sedan 

gemensamt varpå de separata meningsenheterna jämfördes och diskuterades. Artiklarna 

sorterades efter två färgteman som framkom ur artiklarna. I de fall dom hade flera teman fick 

de flera färger. Text som ansågs viktig för de olika framkomna teman markerades med 

överstrykningspenna. Vidare under steg nio (Polit & Beck, 2017) sammanfattades 

informationen från resultaten i tabeller. Resultatet presenteras delvis i procentuella 

jämförelser samt P-värden. Ett P-värde under 0,05 påvisar statistisk signifikans medans ett P-

värde över 0,05 inte kan se någon skillnad.  
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Forskningsetiska överväganden 

  

Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017) har varit utgångspunkt för detta arbete 

där riktlinjerna bl.a. nämner att fusk och ohederligheter ej får förekomma, såsom t.ex. plagiat, 

fingerade data eller avsiktligt återge felaktigheter i forskningsprocessen. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är det viktigt vid systematiska litteraturstudier att välja studier som på 

något sätt fått ett etiskt godkännande av en etisk kommitté, alternativt att man tagit noggranna 

etiska överväganden. En etisk prövning har inte gjorts för detta arbete då det inte heller är 

aktuellt när en forskningsöversikt genomförs. Däremot har de artiklar som implementerats i 

denna studie alla fått ett etiskt godkännande, alternativt haft noggranna etiska överväganden. 
  
Alla resultat skall redovisas oavsett om de stödjer författarnas hypotes eller inte, detta för att 

undvika att endast presentera de resultat som stödjer författarnas egna åsikter, då det anses 

som oetiskt. Alla artiklar som inkluderats i studien har redovisats och arkiverats. Alla 

inkluderade artiklar är baserade på vetenskaplig litteratur och källor med motsvarande 

vetenskaplig kvalitet och följer allmänna vetenskapliga principer, såsom beskrivna i Polit och 

Beck (2017). 
  
Författarna har haft ett eget etiskt ansvar och är själva ansvariga för att se till att forskningen 

varit av god kvalitet, samt att de haft intentionen att ha ett objektivt förhållningssätt till sin 

forskning. Författarna har tagit i beaktning att det finns risker med att översätta artiklarnas 

ursprungsspråk till deras eget. Då många (alternativt alla) artiklar är skrivna på engelska har 

de översatts av författarna och byggs då helt och hållet på tolkning (Ödman, 2007). Därför har 

det varit viktigt att inte enbart enstaka ord översatts utan att hela meningar satts i sitt 

sammanhang och fått en förståelse som helhet. 

 

 

RESULTAT 

  

Alla de granskade artiklarna undersökte faktorer som påverkade utgången för personer 

drabbade av OHCA och jämfördes mellan de olika luftvägshjälpmedel som den 

prehospitala sjukvården använder sig av. Jämförelser av ROSC och överlevnad 

presenteras nedan. 

  

 

Återkomst av spontan cirkulation 

  

Att uppnå ROSC hos en patient med hjärtstopp är en förutsättning om den drabbade ska 

överleva. I Tabell 3 presenteras resultaten från de granskade studierna där tolv stycken 

jämförde ROSC efter OHCA. Andelen lyckade ROSC var mellan 1,54% till 38,9%. 
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Tabell 3. ROSC vid användande av olika luftvägshjälpmedel.  

 
 

 

Endotracheal intubering i jämförelse med supraglottisk luftväg 

Sju av studierna har jämfört ROSC mellan ETI och SGL. Majoriteten av studierna (5 av 

7) redovisar att ETI var korrelerad till högre prevalens av ROSC. Två studier kunde inte 

påvisa någon skillnad av ROSC. 
  
 

Endotracheal intubering i jämförelse med mask- och blåsa 

I sex av studierna jämförs ROSC mellan ETI och MB. I en av studierna redovisas att 

ETI var korrelerad till högre prevalens av ROSC. Två av studierna saknar P-värde men 

påvisar högre procentuell ROSC vid ETI. Tre av studierna kan inte se någon skillnad av 

ROSC.  

  

 

Mask- och blåsa i jämförelse med supraglottisk luftväg 

I fem studier jämförs MB och SGL. I två av studierna redovisas att MB var korrelerad 

med högre prevalens av ROSC. Två av studierna kunde inte påvisa någon skillnad av 

ROSC. 
  
Av alla jämförelser gällande de olika luftvägshjälpmedlens korrelation till ROSC hade ETI 

högst prevalens.  
  
  

Överlevnad 

  

Tolv av de granskade studierna undersökte överlevnaden efter OHCA. En jämförelse för 

överlevnad i relation till vilket luftvägshjälpmedel som användes efter OHCA kan ses i 

Tabell 4. Överlevnaden låg mellan 2,4% upp till 21,9%. 
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Tabell 4. Överlevnad vid användande av olika luftvägshjälpmedel. 

 
 

 

Endotracheal intubering i jämförelse med supraglottisk luftväg 

I tolv studier jämförs ETI och SGL. Sex av dessa studier redovisar att ETI var 

korrelerad till högre prevalens av överlevnad medans den andra hälften inte kunnat 

påvisa någon skillnad i överlevnad. 

 

 

Endotracheal intubering i jämförelse med mask- och blåsa 

Sju studier jämför ETI och MB. Tre av studierna redovisar att MB var korrelerad till 

högre prevalens av överlevnad. En studie redovisade att ETI var korrelerad till högre 

prevalens av överlevnad. Resterande tre studier kunde inte påvisa någon skillnad i 

överlevnad. 

 

 

Mask- och blåsa i jämförelse med supraglottisk luftväg 

Sex studier jämför MB och SGL. Tre av studierna redovisar att MB var korrelerad till 

högre prevalens av överlevnad. En av studierna redovisar att SGL var korrelerad till 

högre prevalens av överlevnad. Två av studierna kunde inte påvisa någon skillnad i 

överlevnad. 

 

Hiltunen et al. (2016) fann ingen relation mellan vilket luftvägshjälpmedel man använde 

och överlevnad. De fann att patienter med överlevnad efter ett år mest sannolikt fick 

hjärtstopp med defibrillerbar hjärtrytm samt att en prehospital läkare fanns på plats 

under hjärtstoppet. De fann även att deras studie stöder Finlands egna 

rekommendationer, där all ambulanspersonal bör vara tränade i att använda någon form 

av luftvägshjälpmedel vid OHCA och att ETI bör användas främst av ALS (Advanced 

Life Support Units) eller prehospitala läkare. Alltså går det inte att dra några slutsatser 

från denna studie. 
  
Av alla jämförelser gällande de olika luftvägshjälpmedlens korrelation till överlevnad 

hade MB flest signifikanta resultat, dock framkom inga större skillnader.  
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DISKUSSION 

  

Utifrån de granskade artiklarna framkommer två huvudfynd där MB hade flest 

signifikanta skillnader korrelerad till överlevnad medans ETI var korrelerad till högre 

prevalens av ROSC. I studierna framkom flertalet faktorer som påverkat resultaten 

vilket diskuteras nedan. Valet av luftvägshjälpmedel vid hjärtstopp är inte en bra 

indikator för att mäta överlevnad på grund av flertalet faktorer.  
  
 

Resultatdiskussion 

 

Endotracheal intubering och återkomst av spontan cirkulation 

  

Baserat på de artiklar som granskats visar ETI flest fördelar av de jämförda 

luftvägshjälpmedlen för att uppnå ROSC. Detta bör dock tolkas med försiktighet då 

resultaten skiljer sig åt i de olika artiklarna, och om denna studie hade inkluderat fler 

artiklar i litteraturstudien hade utfallet kanske blivit annorlunda. För att överhuvudtaget 

överleva ett hjärtstopp krävs att patienten uppnår ROSC och för personer drabbade av 

OHCA och behandlas med avancerad luftvägshantering ses ETI ge en högre chans till 

ROSC jämfört med SGL (Kajino et al. 2011; McMullan et al. 2014; Sulzgruber et al. 

2017; Tanabe et al. 2013; Wang et al. 2012). Sulzgruber et al. (2017) menar att ETI bör 

rekommenderas så fort som möjligt under OHCA, både som primärt luftvägsalternativ, 

och som sekundärt luftvägsalternativ efter SGL. De fann också att inducerad ETI var 

associerad med ökad överlevnad hos de patienter med defibrillerbar rytm. Detta fynd 

med ökad överlevnad hos patienter med defibrillerbar rytm stöds även från studierna av 

McMullan et al. (2014) och Hiltunen et al. (2016). Även Kajino et al. (2011) skriver att 

ett snabbt insättande av avancerad luftväg i samband med minimala avbrott av 

kompressioner och tidig defibrillering är av vikt vid OHCA. Denna faktor med 

defibrillerbar rytm går helt i linje med “Kedjan som räddar liv” där steg 3 är tidig 

defibrillering, vilket i sig inte är beroende av vilket luftvägshjälpmedel som används, 

men som ökar chansen för ROSC och i sin tur ökad chans för överlevnad. 

  

Däremot är andelen som överlever och har en god neurologisk återhämtning generellt 

liten vilket syns tydligt i studien från Jabre et al. (2018) där man såg en signifikant 

skillnad med högre andel patienter som fick ROSC med ETI än jämfört med MB, men 

där man inte såg någon skillnad i överlevnad. ROSC är ett första steg till att få livet 

tillbaka men inte några garantier för att överleva. Och det kan bero på prehospitala 

faktorer som kan påverka utfallet för patienten. Några exempel på prehospitala faktorer 

som kan påverka utfallet för patienten är om hjärtstoppet är bevittnat, har det påbörjats 

HLR, tid för ambulans till patient, defibrillerbar hjärtrytm, anatomiska luftvägsproblem, 

ergonomiska prehospitala miljöer, kompetens hos ambulanspersonal och tid för 

transport till sjukhus. 
  
 

  



 

 

14 

Överlevnad 

  

Baserat på de artiklar som granskats visar MB flest fördelar av de jämförda 

luftvägshjälpmedlen för en ökad överlevnad. Även detta resultat för tas med försiktighet 

då resultatet hade kunnat se annorlunda ut om fler studier inkluderats. Ändå är det något 

som även tidigare presenterad forskning kommit fram till (Studneck et al. 2010; 

Bernhard & Benger, 2015). Många år av forskning har kommit fram till ett antal 

faktorer som tidigare i studien presenterats som “kedjan som räddar liv”. Tidig HLR och 

tidig defibrillering var de viktigaste åtgärderna för att återskapa hjärtrytmen och ge livet 

tillbaka till patienten. Enligt Porzer et al. (2017) ökar risken för död för varje minut som 

HLR ej påbörjas. En anledning till att MB är korrelerade med den högsta överlevnaden 

tror författarna är att det är dessa patienter som tidigt får behandling med HLR och har 

en defibrillerbar rytm. Dessa patienter har större chans att snabbt återfå ROSC och egen 

andning och därav blir en avancerad luftväg inte prioriterad. Det är även något som 

stöds i de granskade artiklarna (McMullan et al. 2014; Hiltunen et al. 2016). Även 

Tanabe et al. (2013) skriver att personer drabbade av OHCA och som återfår ROSC i 

den initiala fasen av återupplivning är de starkaste kandidaterna för överlevnad av ett 

hjärtstopp. Då dessa patienter oftast återfår spontanandning finns ingen indikation för en 

avancerad luftväg utan man använder då endast MB vilket skulle kunna påverka 

resultatet. Hanif et al. (2010) skriver att man sett minskad överlevnad hos patienter med 

ETI i jämförelse med MB. De skriver vidare att överlevnaden var minst i gruppen 

obevittnade hjärtstopp och att det oftast var dessa patienter som intuberades. Kang et al. 

(2015) kom fram till att överlevnad och neurologisk återhämtning var störst hos de 

patienter som fått ETI i jämförelse med MB och SGL. När analys om hjärtstoppen varit 

bevittnade eller ej lades till, såg man att ETI endast gav goda utfall då hjärtstoppen varit 

obevittnade. De skriver vidare att vid de hjärtstopp som varit bevittnade kunde man inte 

se någon signifikant skillnad i vare sig överlevnad eller neurologisk återhämtning i 

jämförelsen av ETI och MB. Man kunde också se ett negativt utfall av SGL vid 

obevittnade hjärtstopp i jämförelse med MB i överlevnad och neurologisk återhämtning. 
  
 

Tidsaspekten 

 

Den patientgrupp som ej fått HLR på plats är oftare svårare att återställa hälsan hos och 

då A-HLR pågår under en längre tid används mer avancerade luftvägshjälpmedel. Även 

det kan vara en bidragande faktor till att ETI dels ger högre prevalens av ROSC då en 

del patienter återfår cirkulation. Dock överlever få av dessa patienter vilket kan ge en 

lägre prevalens till överlevnad i jämförelse med MB. Nagao et al. (2011) skriver att ETI 

kan vara fördelaktig under en längre pågående HLR i jämförelse med MB, man att MB 

är ett bra alternativ under de första minuterna vid återupplivning.  
  
  

Komplikationer  

  

Wang et al. (2012) ser en ökad överlevnad med MB och även genom passiv ventilation 

som uppkommer genom HLR. Detta stöds även av studierna från Sulzgruber et al. 

(2017), McMullan et al. (2014) och Shin et al. (2011), där ventilering med MB ökar 

chanserna för överlevnad jämfört med avancerad luftvägshantering, inkluderat både 

SGL och ETI. Dock fann Jabre et al. (2018) att komplikationer där misslyckad 

luftvägshantering och uppstötning av maginnehåll, var avsevärt mer frekventa i MB-
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gruppen än hos ETI-gruppen. Även Wang et al. (2012) skriver att det finns 

komplikationer vid SGL i form av aspirationspneumoni, esofagala skador och 

kranialnervsskador. Dock tycker författarna att SGL enheten I-gel som används inom 

den svenska prehospitala vården är ett säkert och väl fungerande alternativ som är lätt 

att använda trots att man sällan använder den. Shin et al. (2011) skriver att anledningen 

till de sämre resultaten av SGL är oklara. Det skulle kunna ha att göra med problem med 

SGL enheten. I studien används den första generationen av larynxmasken då den nya 

versionen ej var tillgänglig ännu. Larynxmasken är gjord för att vara enkel och säker att 

använda. Dock syntes stora svårigheter att sätta en larynxmask under pågående HLR 

eller i en rullande ambulans. Enligt författarna med erfarenhet utifrån den prehospitala 

vården ses ofta att en avancerad luftväg i form av ETI appliceras då en akutläkarbil 

ansluter till ett pågående hjärtstopp och avbrott uppstår då i kompressionerna. Enligt 

Wang et al. (2012) skulle en av anledningarna till ökad överlevnad med MB vara de 

minskade avbrotten i kompressionerna vid utebliven ETI. Kang et al. (2015) skriver att 

forskning tyder på att minimalt avbruten HLR och fördröjd ETI leder till ökad 

överlevnad. De nämner att även om ca 20% av försöken för ETI misslyckas och 

resulterar i avbrutna kompressioner och fördröjd defibrillering så är ETI en definitiv 

luftväg som ger ett bra gasutbyte och väl på plats kan kompressioner fortgå utan 

avbrott.  
  
 

Jämlik vård 

  

Enligt punkt 10 i de Globala målen (FN, 2020) handlar det om att minska ojämlikheten 

inom samhällen och mellan länder och jämlikheten inom vården innebär att hälso- och 

sjukvården ska ge en vård på samma villkor i hela landet oavsett vart man bor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). I Sverige ser riktlinjerna för luftvägshantering olika ut i 

olika regioner. Det kan te sig märkligt när vården i landet enligt lagar och riktlinjer skall 

vara jämlik. Enligt författarna kan vården inte vara jämlik då riktlinjerna skiljer sig åt 

och delegering för avancerade luftvägshjälpmedel ges till specialistsjuksköterskor i en 

region och inte i en annan. Inom den prehospitala vården är tillfällena för ETI sällan 

förekommande vilket inte ger en hög kontinuitet för att bevara sin kliniska kompetens. 

Att utföra en omvårdnadsåtgärd i form av avancerad luftväg vid ett hjärtstopp kräver 

utbildning och kontinuerlig träning för att inte tappa klinisk kompetens. För att förbättra 

utfallen av OHCA skriver Kajino et al. (2011) att utbildning och träning av ETI måste 

öka och ambulanspersonal ska få träna inne på operationsavdelningar och akutvårdsrum. 

Detta för att ge en ökad omvårdnadskvalitet och erfarenhet. Kajino et al. (2011) såg att 

ambulanssjuksköterskor utbildade för ETI förbättrar utfallen vid OHCA. Det påvisar att 

utbildning och erfarenhet av ETI hos personalen påverkar utfallet. Vilken specifik 

specialist dessa sjuksköterskor har kommer inte fram men då författarna kopplar det till 

att vara anestesisjuksköterskor som finns inom ambulansen har dessa en högre 

kompetens i avancerade luftvägshjälpmedel och ETI än ambulanssjuksköterskor vilket 

påverkar utfallet. Även Jabre et al. (2018) skriver i sin studie att använda ETI som 

standard luftvägshantering kräver erfarenhet och skicklighet av operatören för en lyckad 

intubation och att internationella riktlinjer föreslår att intubation endast bör utföras av 

erfaren personal. Det är något även författarna reflekterat över då riktlinjerna i Sverige 

skiljer sig åt och att mindre erfaren personal tillåts använda ETI endast efter en kortare 

utbildning vilket inte överensstämmer med den granskade forskningen. Kontinuiteten 

för prehospital ETI är något som även skiljer sig globalt.  Shin et al. (2011) skriver att 

den prehospitala vården i USA används ETI frekvent vid OHCA till skillnad från 
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studien av Tanabe et al. (2013) som skriver att erfarenheten per capita i Japan för 

prehospital ETI var 1.37 per år, vilket inte är tillräckligt för att ha klinisk erfarenhet. Det 

skulle kunna påverkat resultatet i deras studie som en av anledningarna till att ETI 

endast är aningen bättre utfall för neurologisk återhämtning jämförelse med SGL. Att 

tillfällena är få för ETI är en uppfattning författarna delar gällande den svenska 

prehospitala vården. Då forskning visar att kontinuitet krävs för att hålla sin kliniska 

kompetens ger det enligt författarna en negativ syn på den jämlika vården då 

sjuksköterskor utan anestesispecialisering samt med få kliniska tillfällen får använda sig 

av ETI. Enligt författarna finns stora omvårdnadsrisker i användningen av 

luftvägshjälpmedlen på grund av bristen på kontinuerlig användning och träning med 

dessa. Det kan innebära allt från lättare skador i mun och luftväg till ökad misslyckade 

insättningsförsök och i värsta fall ökad dödlighet. Hiltunen et al. (2016) stödjer 

rekommendationerna att all ambulanspersonal bör ha träning i någon form av 

luftvägshjälpmedel vid OHCA, och att ETI främst bör användas av mer erfaren 

ambulanspersonal eller prehospitala läkare.  
  
  

Fördelar med SGL  

  

I andra länder där det saknas träning i luftvägshantering används ofta enklare 

hjälpmedel som SGL. Wang et al. (2012) skriver att den prehospitala vården har 

begränsade tillfällen att träna på ETI samt även få kliniska tillfällen. På grund av det kan 

SGL ses som mer praktiskt och fördelaktigt ur ett omvårdnadsperspektiv som gynnar 

patienten genom att till exempel vara mindre skadlig på slemhinnor än endotracheal 

intubering. Cady et al. (2009) skriver att fördelarna med en SGL är att 

ambulanspersonal med lite träning kan sätta en SGL. Vidare skriver de att ventilationen 

med en SGL är lättare än ventilering via MB. Roth et al. (2015) kommer fram till att 

endast 2 timmars extra träning med SGL för en ambulanssjukvårdare kunde öka en 

lyckad insättning och ventilation med nästan 60%. Det vill säga att en lyckad insättning 

av SGL inte medfört några sekundära skador i munhåla, svalg eller skador på 

slemhinnor till exempel.  

  

Shin et al. (2012) skriver att ambulanspersonal i deras studie har liten erfarenhet av SGL 

och LM över 2 år. Medianen per person och användande av LM är 2 stycken på 2 år. 

Det finns dock ingen data på hur många LM personalen bör sätta för att upprätthålla sin 

skicklighet. Cady et al. (2009) såg ingen signifikant skillnad av utfall i ROSC eller 

överlevnad efter ett OHCA då en ambulanssjukvårdare använt sig av SGL i jämförelse 

med en ambulanssjuksköterska som har delegering för ETI. Inte heller Roth et al. (2015) 

ser skillnad i utbildningsnivå hos ambulanspersonalen i deras studie som kommer fram 

till att det inte är någon signifikant skillnad i överlevnad då de jämför SGL eller MB. 

Dock kräver alla de olika luftvägsteknikerna praktisk träning för att lyckas. Nagao et al. 

(2011) skriver att även användande av MB kräver regelbunden träning för att utföras på 

ett fullgott sätt. 
  
  

Metoddiskussion 
  
Uppsatsen har skrivits och utformats utifrån resultatet av 14 vetenskapliga artiklar. 

Valet av en kvantitativ litteraturöversikt ansågs kunna ge en tillräckligt stor 

informationssubstans för att svara på författarnas syfte, då forskningen inom det valda 
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ämnet är väl studerat. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är ovanstående antal 

artiklar tillräckligt för att utföra en litteraturöversikt. Kristensson (2017) skriver att en 

litteraturöversikt samlar information och kunskap om ett specifikt område. På grund av 

uppsatsens storlek har endast en begränsad andel forskning inom ämnet inkluderats. 

Detta är enligt författarna en svaghet i uppsatsen då betydelsefull forskning som kan ha 

påverkat resultatet uteblivit. För att nå så många av kriterierna som möjligt för en 

allmän litteraturöversikt brukades ett objektivt förhållningssätt där forskning av 

betydelse för det valda syftet inkluderades.  
  
Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att använda sig av relevanta databaser vid 

sökandet efter artiklar. Författarna har använt sig av PubMed, CINAHL och Google 

Scholar då dessa innehåller mycket forskning inom omvårdnadsvetenskap. Enligt 

författarna ökar det studiens trovärdighet då dessa databaser är inriktade på 

vetenskapliga artiklar. För att möjliggöra en reproducerbarhet och höja studiens 

specificitet och sensitivitet har tabeller som påvisar sökningarna skapats (ibid). För att 

vidare avgränsa sökresultatet har sökorden bearbetats och tydliga inklusions och 

exklusions använts. För att studien vidare endast skall omfatta aktuell forskning har en 

tidsram för de 10 senaste åren brukats. Enligt Polit och Beck (2017) stärker det arbetet 

ytterligare då endast rådande forskning inkluderats. Alla artiklarna är författade på 

engelska vilket innebär att fri tolkning utförts av informationen då engelska inte är 

författarnas modersmål. Det kan ha orsakat att feltolkningar uppkommit under analys av 

artiklarna. Enligt Kjellström (2017) är det ett krav att brister i språkbruk redovisas. En 

annan svaghet är att alla artiklar är kvantitativa, vilket innebär att granska värden och 

dess fenomen i olika grupper (Polit och Beck, 2017). Om författarna även haft med 

kvalitativa artiklar i studien som använts sig av intervjuer, skulle det kunna ha gett en 

fördjupad förståelse om val och tankar kring vald luftvägsmetod. Dock hade antalet 

deltagare blivit litet i jämförelse. Valet av en kvalitativ design hade heller inte varit 

applicerbar för att dra en slutsats om vilken metod som passat bäst för luftvägshantering 

vilket även bekräftas av Kristensson (2014). Artiklarna har granskats genom 

bedömningsunderlag (Bilaga A). Även bortfallet i studierna var överlag lågt, vilket talar 

för pålitligheten i resultatet (Henricson, 2017). 
  
Då författarna arbetar inom den prehospitala vården och har en förförståelse om hur 

behandlingar och svårigheter kan te sig kan det ha påverkat diskussionen. Författarna 

anser att det är en styrka i studien då relevanta aspekter tas upp som är applicerbara i 

den svenska prehospitala vården. Enligt Polit och Beck (2017) finns alltid risken att 

förförståelsen i ett ämne kan påverka både dataanalys och resultat för en studie, både 

positivt och negativt. För att undvika att individuella tolkningar ska ha inverkat på 

resultatet har författarna reflekterat och resonerat över förförståelsen under hela arbetets 

gång.  
  
Alla de utvalda artiklarna som använts i studien är peer reviewed vilket stärker 

trovärdigheten i studien. För att höja reliabiliteten i studien har artiklarna analyserats av 

båda författarna för att sedan jämföra resultat. Därefter har artiklarna kodats och 

kategoriserats. Då författarna haft olika uppfattningar har dessa diskuterats tills 

konsensus uppnåtts vilket också höjer reliabiliteten för studien (Henricson, 2017). En 

annan faktor som höjer trovärdigheten i studien är att upprepade handledningstillfällen 

funnits där både handledare samt handledningsgrupp kritiskt granskat studien. Därefter 

har diskussioner förts för att studiens syfte ska besvaras i resultatet (Henricson, 2017). 

Ovanstående kritik bör också hjälpt författarnas förförståelse att inte påverka resultatet.  
  



 

 

18 

De utvalda artiklarna kommer från olika världsdelar, Nordamerika, Europa och Asien 

vilket innebär en stor geografisk kartläggning. Att studien har ett stort världsligt omfång 

kan ses som en styrka. Samtidigt ses skillnader i hur den prehospitala vården fungerar 

vilket gör att allt inte går att implementera i Sverige (Henricson, 2017).  
  
  

SLUTSATS 

  

Vid ett hjärtstopp utanför sjukhus är endotracheal intubering den omvårdnadsåtgärd i 

form av luftvägshjälpmedel med högst betydelse för att återfå ROSC och av de 

granskade artiklarna framkommer mask- och blåsa som den omvårdnadsåtgärd som är 

högst korrelerad till ökad överlevnad. 

 

 

KLINISK TILLÄMPBARHET 

  

Det finns för- och nackdelar med alla luftvägshjälpmedel. Basal luftvägshantering, t.ex. mask 

och blåsa, går snabbt att sätta in, och visat sig vara fördelaktigt i flertal studier, men kan vara 

svår att hantera vid ovana och risker finns med luft i magen eller uppstötning av maginnehåll. 

Supraglottiska luftvägshjälpmedel, t.ex. larynxmask är ett gott alternativ för 

ambulanssjuksköterskan i en prehospital miljö, men kräver utbildning och träning samt 

kontinuitet i användningen av den. Ändå är I-GEL versionen som används i Sverige ett snabbt 

och relativt okomplicerat hjälpmedel som författarna anser är en snabb och säker luftväg med 

få nackdelar. Endotracheal intubering kräver stora krav på erfarenhet och kompetens, och är 

ett bra alternativ när kompetensen finns i närheten, men det finns stora risker med intubering 

då det som sagt tar bort tid från kompressioner som är viktiga, risk för esofagusintubering 

prehospitalt och övriga skador på till exempel slemhinnor. De granskade artiklarna är 

genomförda med tidigare modeller av larynxmask och larynxtub och inte av den modell 

larynxmask som används i ambulansverksamheten i Sverige idag. Därav går det inte att helt 

implementera resultatet av studien i den prehospitala verksamheten idag och val av 

luftvägsmetod kanske inte är det viktiga. 
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Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. 

Nordstedts Akademiska Förlag: Stockholm. 

  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 59–82). Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

i 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Bilaga A 



 

 

ii 

 

Författare            År                   

Land 

Titel Syfte Metod                                     

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare   

(bortfall) 

Resultat Typ                

Kvalitet 

Cady et.al.          

2009, USA. 

Effect of Emergency 

Medical Technician 

Placed Combitubes on 

Outcomes After Out of 

Hospital 

Cardiopulmonary Arrest 

Att jämföra sambandet 

med överlevnad för 

patienter med OHCA 

som fått esofagal 

tracheal combitube och 

de patienterna som fått 

ETT 

Design: Retrospektiv analys      

Urval: >21år, icke traumatiska 

OHCA, lyckade luftvägsinsättningar, 

endast patienter där A-HLR 

uträttades.                    

Datainsamling: Milwaukee county, 

Alla OHCA från 1997-2005.                

Analys: Multivariabel logistisk 

regression. Mätning av ROSC, 

överlevnad till sjukhus och 

överlevnad till sjukhusutskrivning i 

association med luftvägshjälpmedel.  

7010             

(747)       

Exkludering             

slutgiltigt 

resultat             

(441) 

Studien kommer fram till att det inte 

är någon skillnad i användandet av 

esofagal trackeal kombitub och ETT 

vid OHCA. 

R                         

II 

Fiala et al.                      

2017, Österrike 

EMT-led laryngeal tube 

vs. Face-mask 

ventilation during 

cardiopulmonary 

resuscitation – a 

multicenter prospective 

randomized trial 

Att utvärdera 

användarvänlighet och 

effektivitet av 

ventilering mellan 

larynxtub och mask-

blåsa under hjärtstopp 

utanför sjukhus. 

Design: Öppen prospektiv 

randomiserad multicenterstudie          

Urval: Patienter med hjärtstopp 

utanför sjukhus som initialt blivit 

behandlade av ambulanspersonal 

(EMTs).                       

Datainsamling: Datainsamling via 

formulär som utgick från Utstein-

Style och CONSORT 2010 riktlinjer. 

Data samlades in av 

ambulanspersonal, ambulansläkare 

och mottagande läkare på sjukhus.                     

Analys: Chi-square test. Mann-

Whitney U-test eller Spearman-Rho 

korrelationer. 

78 Resultatet indikerar på att larynxtub-

ventilation utförd av 

ambulanspersonal under hjärtstopp 

inte är överlägsen ventilering med 

mask-blåsa och kan inte ersätta 

träning med mask-blåsa. 

RCT                         

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



 

 

iii 

 

Hanif et.al. 2010 

USA 

Advanced Airway 

Management Does Not 

Improve Outcome of 

Out‐of‐hospital Cardiac 

Arrest 

Att jämföra överlevnad 

till sjukhusutskrivning 

bland vuxna som 

drabbats av hjärtstopp 

utanför sjukhus och 

behandlats med ETT 

eller MB 

Design: En observation retrospektiv 

kohortstudie                               

Urval: Alla icke traumatiska OHCA, 

>18 år, som kommit till ett utvalt 

kommunalt sjukhus under åren 1994-

2008.                           

Datainsamling: Från field rescue 

reports, verbal reports från 

sjukvårdspersonal,                   

Analys: Odds ratios räknades ut för 

att hitta associationer mellan 

luftvägshjälpmedel och överlevnad. 

Odds ratios räknade även på 

skillnader för ålder, kön, rytm vid 

anträffande, bevittnat hjärtstopp, 

bystander HLR.  

1294 Användande av ETT i jämförelse 

med MB påvisade minskad 

överlevnad till utskrivning från 

sjukhus vid icke traumatiska 

hjärtstopp utanför sjukhus 

R                     

I 

Hiltunen et al.               

2016, Finland 

Airway management in 

out-of-hospital cardiac 

arrest in Finland: 

current practices and 

outcomes 

Att dokumentera 

interventioner, lyckad 

frekvens och avvikelser 

i luftvägshantering 

under OHCA, samt att 

analysera 

överlevnad/utskriven 

från sjukhus och 

uppföljning efter ett år. 

Design: Prospektiv observations 

kohortstudie. Urval: Alla OHCA 

patienter i södra och östra Finland 

Datainsamling: Ett standardiserat 

formulär till all ambulanspersonal. 

Dessa fördes in i FINNRESUSCI 

databas.                                   

Analys: Statistical Package for the 

Social Sciences version 19.0 (SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, USA) 

614 Studien visade att endotracheal 

intubering var den mest vanliga 

luftvägshanteringen på OHCA i 

Finland, och som hade en acceptabel 

frekvens av lyckade försök, vilket 

föreslår att det är en användbar 

metod för erfaren ambulanspersonal 

till hjärtstoppspatienter. 

CCT                              

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Jabre et al.                          

2018, Frankrike och 

Belgien 

Effect of bag-mask 

ventilation vs 

endotracheal intubation 

during cardiopulmonary 

resuscitation on 

neurological outcome 

after out-of-hospital 

cardiorespiratory arrest 

A randomized clinical 

trail 

Att testa om mask-och-

blåsa inte är sämre än 

endotracheal intubering 

för avancerad 

luftvägshantering med 

hänsyn till överlevnad 

med gynnsam 

neurologisk funktion 

vid dag 28 

Design: Multicenter randomiserad 

klinisk studie                             

Urval: Vuxna över 18 år med 

hjärtstopp utanför sjukhus som fick 

återupplivning utförd av personal 

från deltagande center.                     

Datainsamling: 

Deltagarna/patienterna blev 

slumpmässigt utvalda om de skulle få 

mask-blåsa ventilering (n=1020) eller 

endotracheal intubering (n=1023)                         

Analys: Alla analyser genomfördes 

genom användning av SAS Software 

version 9.4 (SAS Institute) 

2043 Resultatet visade att ventilering med 

mask-och-blåsa inte var sämre 

jämfört med endotracheal intubering 

för överlevnad med gynnsam 

neurologisk funktion efter 28 dagar, 

ett icke övertygande resultat. 

RCT                         

I 

Kajino et al.       

2011, Japan 

Comparison of 

supraglottic airway 

versus endotracheal 

intubation for the pre-

hospital treatment of 

out-of-hospital cardiac 

arrest 

Jämför skillnaderna i 

resultat vid hjärtstopp 

utanför sjukhus mellan 

ETT och Supraglottis 

luftväg (SGL) 

Design: Observations, 

populationsbaserad kohortstudie. 

Genomförs genom en prospektiv   

Urval: Vuxna, icke traumatiska 

hjärtstopp, utanför sjukhus, 

behandlas med ETT eller SGL, av 

ambulanspersonal        

Datainsamling: Osaka 

storstadsområde år 2005-2008. 

Utstein-Style populations kohort 

databas.                                   

Analys: t-test, chi-squared test, 

Logistic regression analysis, odds 

ratios, confidence intervals blev 

kalkylerade, statistisk analys genom 

SPSS statistical package version 

15.0J.  

5377 Tiden för hjärtstopp fram till att 

patienten kom till sjukhus var längre 

för ETT patienterna än för SGL 

patienterna. Andelen patienter med 

ROSC var större i ETT gruppen 

jämfört med SGL gruppen. I en 

månads överlevnad och neurologisk 

återhämtning var det ingen skillnad 

gällande avancerad luftväg.  

CCT                              

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Kang et al.         

2015, Korea 

Prehospital endotracheal 

intubation and survival 

after out-of-hospital 

cardiac arrest: results 

from the Korean 

nationwide registry 

Jämföra neurologiskt 

gynnsamma 

överlevnadsresultat 

bland vuxna icke-

traumatiska OHCA-

patienter genom 

prehospital luftväg. 

Design: Retrospective kohortstudie.                

Urval: Vuxna med hjärtstopp utanför 

sjukhus behandlade av legitimerad 

akutvårdspersonal.      

Datainsamling: Koreas databas över 

hjärtstopp utanför sjukhus mellan 

2010-2013.                                    

Analys: x2 test, 1-way analysis of 

variance, 1-way Kruskal-Wallis test. 

98896                          

(66383) 

De deltagare som fått en avancerad 

luftväg med ETI eller LM hade 

högre överlevnad och bättre 

neurologisk återhämtning vid 

utskrivning från sjukhus jämfört 

med de som blivit ventilerade med 

mask-blåsa. Vid obevittnade 

hjärtstopp sågs en ökad överlevnad 

och neurologisk återhämtning hos 

patienterna som fått ETI jämfört 

med dem som fått LM eller mask-

blåsa. 

CCT                              

II 

Mcmullan et al.  

2014, USA 

Airway management 

and out-of-hospital 

cardiac arrest outcome 

in the CARES registry. 

Jämföra överlevnad 

efter OHCA mellan 

patienter som fått 

endotracheal intubering 

(ETI) och supraglottis 

luftväghjälpmedel 

(SGA), och mellan de 

patienter som fått 

ETI/SGA och ingen 

avancerad 

luftvägshantering. 

Design: Sekundär analys av OHCA 

data från CARES registret.                       

Urval: Vuxna över 18 år, registrerade 

i CARES ver. 4 för behandling av 

hjärtstopp under kalenderåret 2011. 

Datainsamling: CARES registret från 

hela USA.                                

Analys: Chi-square test, one-way 

ANOVA eller one-way Kruskal-

Wallis test. 

10691 I CARES registret var överlevnaden 

högre hos de patienter som fick ETI 

jämfört med SGA, samt en högre 

överlevnad hos de patienter som inte 

fick avancerad luftvägshantering 

jämfört med både ETI och SGA. 

R                     

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nagao et.al.        

2012, Japan. 

Effects of bag-mask 

versus advanced airway 

ventilation for patients 

undergoing prolonged 

cardiopulmonary 

resuscitation in pre-

hospital setting 

Att jämföra 

effektiviteten av 

avancerad luftväg och 

MB vid OHCA 

Design: Retrospektiv analys.     

Urval: Icke traumatiskt OHCA, >18 

år.                                

Datainsamling: Ustein-style rapport 

riktlinjer,  2006-2007.                            

Analys: Stat.view 5.0, t-test 

variablar, fishers exact test, analys av 

logistisk regression, odds ratio 

kalkylerads 

820          

(465) 

Ingen större skillnad i ROSC i de 

båda grupperna. En lite större andel 

inskrivning till 

intensivvårdsavdelning för den 

avancerade luftvägsgruppen. Men 

ingen skillnad i överlevnad till 

sjukhusutskrivning.  

R                     

II 

Roth et al.          

2015, Österike. 

Safety and feasability of 

the laryngeal tube when 

used by EMTs during 

OHCA 

Undersöker säkerhet 

och genomförbarhet vid 

användande av 

larynxtub och mask och 

blåsa vid OHCA hos 

frivillig 

sjukvårdspersonal med 

endast 260h träning. 

Design: Prospektiv multicenter 

observationsstudie.                    

Urval: Alla hjärtstopp i 3 stater där 

HLR utfördes av sjukvårdspersonal. 

Datainsamling: Dokument fylldes i 

av första sjukvårdspersonal på plats 

och sedan av högre kompetens som 

tog över vid ankomst.                    

Analys: Data från dokument fördes 

över till elektronisk data och analys 

genom Stata SE12. 

517 Patienterna som fått larynxtub hade 

en bättre ventilation de som endast 

hade MB. Träning för frivillig 

sjukvårdspersonal med larynxtub 

visas vara säkrare och mer 

genomförbart än MB. 

CCT                              

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Shin et al.          

2011, Korea 

Out of hospital airway 

management and 

cardiac arrest outcomes. 

A propensity score 

matched analysis 

Fastställa samband 

mellan ETT, LM och 

MB och överlevnad 

efter OHCA i en 

ambulansverksamhet 

med protokoll för att 

utföra HLR i en körande 

ambulans 

Design: Nationell Retrospektiv 

observations kohortstudie                 

Urval: Alla OHCA, 2006-2008, 

behandlade av akutvårdspersonal, 

full sjukvårdsjournal från sjukhus, 

alla åldrar.                   

Datainsamling: Korea OHCA 

databas sammansatt av ambulans och 

sjukhusdata.                             

Analys: Multivariabel logistisk 

regression, fitting models med hela 

kohortstudien säväl som 

benägenhetspoäng matchade 

undergrupper. 

54496 

(49218) 

Luftvägshanteringstekniken under 

ambulanstransport var inte 

associerad med förändrad 

överlevnadsgrad till 

sjukhusutskrivning efter OHCA. 

Resultatet var liknande för ETT 

samt MB för överlevnad och 

utskrivning från sjukhus jämfört 

med LM som var lägre överlevnad.  

R                     

II 

Sulzgruber et al.                          

2018, Österike 

The impact of airway 

strategy on the patient 

outcome after out-of-

hospital cardiac arrest: 

A propensity score 

matched analysis 

Att utvärdera valet av 

olika 

luftvägshjälpmedel med 

30 dagars överlevnad 

efter hjärtstopp. 

Grupper indelade på 

mask-blåsa, larynxtub, 

primär endotracheal 

intubering samt primär 

larynxtub följt av 

endotracheal intubering 

efter ROSC 

Design: Prospektiv 

populationsbaserad kohortstudie                 

Urval: Patienter som fått hjärtstopp 

utanför sjukhus.           

Datainsamling: Data från 

patientjournaler, fördes in i en 

fördefinierad databas enligt Utstein-

Style.                                       

Analys: Chi-square test, Kruskal-

Wallis test. Statistisk analys utfördes 

med STATA 11 software package 

(StataCorp LP, USA) och PASW 

18.0 (IBM SPSS, USA). 

2224 En primär endotracheal intubering 

bör övervägas på plats, eller tidigast 

möjliga sekundär endotracheal 

intubering, både prehospitalt och 

intrahospitalt efter ROSC, verkar 

avgörande och mest fördelsktigt för 

patientens utfall. 

CCT                              

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Tanabe et.al.       

2013, Japan 

Comparison of 

Neurological Outcome 

between Tracheal 

Intubation and 

Supraglottic Airway 

Device Insertion of Out 

of hospital Cardiac 

Arrest Patients.. A 

Nationwide. Population 

based. Observational 

Study 

Jämföra neurologisk 

utfall vid användning av 

ETT, SGL och MB  

efter OHCA  

Design: Nationell populationsbaserad 

observationsstudie.                    

Urval: Alla OHCA, 2005-2007, 

>15år, behandlade med avancerad 

luftväg,                        

Datainsamling: National databas över 

alla OHCA                              

Analys: Chi-squared test, multipel 

logistisk regressionsanalys, 

308710            

(170462) 

De patienter som behandlats av mer 

erfaren akutsjukvårdspersonal och 

snabbt fått ETT var associerad med 

betydligt bättre neurologiskt 

gynnsamma överlevnadsresultat 

jämfört med patienter som blivit 

behandlade av mindre erfaren 

sjukvårdspersonal och som fick LM 

eller lättare variant av esofagal 

luftvägs hjälpmedel som t.ex. 

laryngeal tube eller combi tube. 

Dock med tanke på det totala låga 

antal överlevande med gynnsam 

neurologisk återhämtning vid 1 

månad verkar skillnaderna inte ha 

någon stor klinisk skillnad.  

CCT                              

II 

Wang et.al.         

2012, USA, Canada. 

Endotracheal intubation 

versus supraglottic 

airway insertion in out 

of hospital cardiac arrest 

Jämförde resultaten för 

patienter som fått ETT 

med de som fått SGL 

efter ha drabbats av 

hjärtstopp utanför 

sjukhus 

Design: En sekundär analys av en 

prospektiv multicenter klinisk studie.                    

Urval: >18år, behandlade, icke 

traumatiskt OHCA, avancerade 

luftvägs försök. Datainsamling: 

Utstein standards, elektroniska 

rapporter,                                 

Analys: Primäranalys variabel 

(Överlevnad till sjukhusutskrivning 

med tillfredställande funktionell 

status) och sekundär (24h 

överlevnad, ROSC, pulmonell 

komplikation). Nyckelexponeringen i 

varje modell var typ av 

luftvägshjälpmedel (framgångsrik 

ETT kontra framgångsrik SGL.  

10455 I den sekundära analysen 

framkommer att ETT var associerat 

med förbättrade resultat efter ett 

hjärtstopp utanför sjukhus i 

jämförelse med SGL  

R                     

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



 

  

 


