
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIAL BEHANDLING MED KORTIKOSTEROID VID 

INANDNING AV RETANDE GASER 

En litteraturstudie 

 

INITIAL TREATMENT OF PULMONARY IRRITANTS USING 

CORTICOSTEROID INHALATION  

A literature review 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examination 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng  

Självständigt arbete avancerad nivå 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 2015-01-30 

Kurs: HT11  

 

Författare: Björn Molander  Handledare: Maria Kumlin 

    Examinator: Anders Rüter 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

INLEDNING      1 

BAKGRUND     1 

Exponering för farliga ämnen    1 

Retande gaser     1 

Patient med inhalationsskador     2 

Behandling av patienter med inhalationsskador   3 

Kortikosteroider      4 

Ambulanssjuksköterskans omvårdnadsroll   5 

Omvårdnadsteori     5 

Ambulanssjuksköterskans roll vid omhändertagande av patient med                

inhalationsskador     6 

Problemformulering     7 

SYFTE       7 

Frågeställning      7 

METOD       7 

Datainsamling     7 

Dataanalys       9 

Forskningsetiska överväganden    10 

RESULTAT      11 

Ingen förbättring för patienten med kortikosteroider   11 

Patienter förbättras av tidigt inledd behandling med kortikosteroider  12 

Förebyggande av lungödem med steroidbehandling  12 

Negativa effekter av steroidbehandling    12 

DISKUSSION     13 

Metoddiskussion      13 

Resultatdiskussion      15 

Slutsats      18 

Klinisk Tillämpning     18 

REFERENSER     19 

Bilaga 1. Artikelmatris      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Historiskt sett har händelser med kemikalier återkommande drabbat vårt samhälle och 

orsakat omfattande skador. De kemikalier som har en lokal skadeverkan i andningsorganen 

kallas retande gaser och dessa förekommer både i vanlig brandrök och industrikemikalier 

samt i kemiska stridsmedel. De inhalationsskador som uppstår efter inandning av retande 

gas behandlas symtomatiskt. En omtvistad behandlingsmetod av inhalationsskada av bland 

annat retande gas har varit inhalation eller systemiskt administrerade kortikosteroider. 

Meningarna huruvida denna åtgärd är till patientens nytta går dock isär internationellt sett. 

Syftet med detta arbete var att utforska patientnyttan av att inleda behandling med steroider 

i ambulansen vid inhalation av retande gas. För att uppnå syftet valdes en litteraturstudie 

som metod. Nitton vetenskapliga artiklar har valts ut efter en litteratursökning i 

databaserna MEDLINE, Swemed+ och CHINAL. De har därefter granskats enligt ett 

protokoll och resultatet har sammanställts utifrån detta. Resultatet som framkommit pekar 

åt olika håll och ingen säker slutsats om övertygande evidens kan dras. Det starkaste 

resultatet som framkom var dock att ingen tydlig skillnad kunde påvisas efter tidigt inledd 

behandling med kortikosteroider. Vissa resultat visar dock på positiva effekter av 

behandlingen hos patienter, samt att inflammationsmarkörer ses minska i samband med 

behandling. Resultatet från en studie pekar på negativa konsekvenser av steroidbehandling 

men detta kunde inte reproduceras i en väsentligt större studie. Slutsatsen var att ingen 

tydlig positiv effekt för patienten kan ses då behandling med kortikosteroider inleds tidigt 

av ambulanssjuksköterskan. Dock ses heller inga tydliga negativa effekter av 

behandlingen. Då kortikosteroider har åtminstone i teorin en god inverkan vid inandning 

av retande gas, bör åtgärden utföras även i fortsättningen om inga nya negativa data 

framkommer.  

 

Nyckelord: Kortikosteroider, retande gas, tidig åtgärd, inhalationsskada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

History has demonstrated that disasters and mishaps with irritant gas in our society are 

reoccurring and can be extensive. Chemicals that have a local damaging effect in the 

respiratory tract are called irritant gas. These chemicals can be found in smoke from 

ordinary fires, industrial chemicals and also in chemical warfare agents. The inhalation 

injuries that occur after inhalation of irritant gas are to be treated symptomatically. A 

controversial treatment of inhalation injuries from irritant gases have been to inhale or 

iocculate systemic corticosteroids. Internationally opinions differ about the efficiency of 

this treatment. The purpose of this review was to study if patient benefits from initiating 

treatment with steroids in the ambulance after inhaled irritant gas. A literature review was 

chosen for this study. After a search in the databases MEDLINE, Swemed+ and CHINAL, 

19 scientific articles were selected. These papers were assessed according to a protocol and 

the results were compiled. The results that emerged pointed in different directions and no 

solid conclusion on convincing evidence could be drawn. The strongest result that emerged 

was that no significant difference in patient outcome was detected after early initiation of 

treatment with corticosteroids. Some results however, demonstrated positive effects of the 

treatment of patients, and reduced inflammatory markers could be seen as a consequence in 

of the treatment. Results from one study indicated negative effects of steroid treatment but 

this could not be reproduced in another much larger study. The conclusion from this 

review was that no clear beneficial effect for the patient could be seen when the ambulance 

nurse initiated an early treatment with corticosteroids. However, no clear negative effect of 

the treatment could be seen either. As corticosteroids in some cases at least in theory are 

effective after inhalation injury of irritant gases, an early onset of the treatment should still 

be administrated. 

 

Keywords: Corticosteroids, irritating gas, early action, inhalation injury.



 

 

  1 

INLEDNING  

I samhället inträffar ständigt olyckor med giftiga kemikalier. Sett ur ett historiskt 

perspektiv handlar det inte om, utan när händelser med kemikalier inträffar där ett större 

eller mindre antal människor skadas. Ofta är ambulansen den första vårdinstansen 

patienten möter vid dessa incidenter. Därför är det viktigt att de vårdåtgärder 

ambulanspersonalen utför är evidensbaserade och inte enbart enligt tidigare 

behandlingstradition. Idag är steroidbehandlingen en åtgärd som finns med i 

behandlingsriktlinjer i ambulansverksamheten i Sverige. Detta är ett relativt outforskat 

kunskapsområde som länge varit omtvistat och där olika nationer haft olika riktlinjer. Att 

utforska patientnyttan av att inleda steroidbehandling i ambulansen då patienten inandats 

retande gaser är därmed av stor betydelse och är problemområdet för detta arbete. 

  

 

BAKGRUND  

 

Exponering för farliga ämnen 

I vårt moderna samhälle finns kemikalier omkring oss som kan vara skadliga vid 

exponering. Kemikalierna brukar delas upp i olika grupper beroende på deras 

skademekanism, till exempel kemikalier som skadar lungor eller ger skador i andra organ 

(Bessac & Jordt, 2010). 

 

I Sverige delar man in grupperna i tre kategorier: retande gas, systemtoxisk eller inert gas.   

Retande gaser är endast ett samlingsnamn på kemikalier i gasform som har en retande 

effekt och orsakar frätskador och irritation på övre och nedre luftvägar, exempel på sådana 

gaser är ammoniak, klorgas, zinkklorid eller ozon. Medan de systemtoxiska gaserna verkar 

ute i blodet eller andra organsystem utanför lungorna och exempel på dessa är kolmonoxid 

eller vätecyanid. De så kallade inerta gaserna tränger undan syret och leder till kvävning, 

exempel på dessa är kvävgas, koldioxid eller butan (Socialstyrelsen [SoS], 2009). 

 

Retande gaser 

Retande gaser förekommer i samhället i sin rena form i transporter eller industrin, men kan 

även drabba oss i olika sammanblandningar av ämnen. Brandrök är ett bra exempel på 

detta där röken kan innehålla ett stort antal ämnen vilka beror på vad för material som 

förbränts och under vilka förutsättningar så som temperatur. Brandröken kan innehålla 

blandningar av ämnen från samtliga av de ovan nämnda kategorierna. Retande gaser som 

vanligtvis förekommer i brandröken är svaveldioxid, kvävedioxid, saltsyra, vätebromid och 

fluorväte för att nämna några (Wakefield, 2010).  

 

Olyckor med retande gaser 

Händelser där retande gas förekommer drabbar människor över hela värden både i fredstid 

och under konflikt, orsakade av människan eller naturkatastrofer. Den mest kända 

internationella händelsen med retande gaser orsakad av människan i fred, är gasolyckan i 

Bhopal i Indien 1984. En hel stad drabbades av den giftiga gasen metylisocyanat, med 

över 500 000 drabbade och mellan 1500 – 8000 döda (Berglind, Cassel & Persson, 2005). 

 

Det finns även ett antal händelser i Sverige då både ett större eller mindre antal människor 

drabbats efter utsläpp av retande gaser. Exempelvis skedde torsdagen den 20 juni 2002 ett 

utsläpp av natriumhypoklorit och saltsyra i en simbassäng, vilket medförde att klorgas 

bildades. Detta resulterade i att de badande fick andningspåverkan och 39 personer fick 

behandlas på de närliggande sjukhusen (SoS, 2009). Andra incidenter där retande gas har 



 

 

  2 

förekommit är då militära rökfacklor har antänts i skolor och nattklubbar. I dessa slutna 

utrymmen har facklorna utvecklat retande gas i hög koncentration, vilket lett till att ett stort 

antal människor (över 100) har sökt akutmottagning under en tidsperiod på tre timmar 

(SoS, 2009). 

 

En olycka i Sverige som hade potential att skada ett stort antal människor ägde rum vid 

hamnen i Helsingborg den fjärde februari 2005, då en cistern med svavelsyra kollapsade 

och tömdes på sitt innehåll. När svavelsyran rann ned i havsvattnet och reagerade med 

detta bildades ett gasmoln med klorväte som är en retande gas. Endast turen att olyckan 

skedde mitt i natten då folk inte var i rörelse på de platser där molnet drog fram, samt att 

molnet främst drev ut över havet, gjorde att endast två människor skadades. (Statens 

haverikommission, 2008). 

 

Vanligast torde dock vara inomhusbränder där de drabbade andats in brandrök som bland 

annat innehåller retande gaser. I statistik från Bodin och Huss (2012) framgår att under år 

2010 vårdades i slutenvården 264 personer (av totalt 641 brandrelaterade skador) i Sverige 

för inhalationsskador till följd av brandgas. Dessutom låg brandgas bakom 93 av de 130 

dödsfall till följd av brand under 2010. Även om majoriteten av dessa dödsfall orsakats 

specifikt av kolmonoxid och cyanid som är en systemtoxisk gas så avled dock sju av andra 

brandgaser. Långt fler behandlas emellertid utan inläggning i slutenvård och man befarar 

att många fall inte registreras.  

 

En av de svåraste bränderna i Sveriges under modern tid är den så kallade 

göteborgsbranden som inträffade natten till den 30 oktober 1998. Branden inträffade i 

makedonska föreningens lokaler i centrala Göteborg där ungdomar arrangerat en fest. 

Ungefär 375 ungdomar vistades i lokalen när branden utbröt och då ena nödutgången var 

igensatt med möbler kom inte de drabbade ut från lokalen i tid. I paniken som uppstod 

bildades en propp av människor vid den enda utgången i den rökfyllda lokalen, detta 

resulterade till att flertalet av de drabbade inandades en ansenlig mängd brandrök. Av de 

213 personer som fördes till sjukhuset hade 149 inhalationsskador av röken varav 22 

bedömdes vara livshotande. Av de 63 som avled till följd av branden var dödsorsaken dock 

kolmonoxidförgiftning samt eventuellt inverkan av cyanväte. De retande och 

systemtoxiska gaserna ansågs fungera additivt till varandra (Statens haverikommission, 

2001).  

 

I flertalet fall av kemikalieolyckor med större eller mindre antal drabbade ansträngs 

sjukvårdsresurserna till det yttersta. Vid dessa tillfällen har sjukvården mycket att vinna 

med enkla standardiserade omvårdnadsinterventioner såväl som algoritmer att följa i 

stressade och komplicerade situationer (Markel et al., 2008; Mitchell, Kernohan & 

Higginson, 2012).  

 

Patient med inhalationsskador 

Inhalationsskada innebär att den drabbade inandats ett skadligt ämne som gett upphov till 

skada eller förgiftning, dock används begreppet även för termiska skador som uppstår i 

luftvägen vid inandning av het luft. Inhalationsskada orsakat av en retande gas ger en 

retning i övre luftvägen och/eller en påverkan på nedre luftvägen med skadeverkan på 

lungorna (SoS, 2009).  

 

Den orsakande agensen kan ha olika egenskaper och lätt vattenlösliga ämnen löser sig 

snabbt och ger upphov till retning i övre delar av andningsorganen. Vanligt förekommande 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitchell%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22726947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitchell%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22726947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Higginson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22726947
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är bronkobstruktion och vävnadsödem i slemhinnan. Svårvattenlösliga ämnen tränger 

längre ned och inte sällan utvecklas lungödem i ett senare skede efter skadetillfället 

(Meulenbelt & Sangster, 1990; Bessac & Jordt, 2010). Symtomen är bland annat hosta, 

andnöd, halsont med heshet, sveda i hud och i ögon och bronkkonstriktion (SoS, 2009). 

 

De olika kemikalierna har olika skademekanismer och reagerar olika i kontakt med 

vävnad. Exempelvis bildar ammoniak som kommer i kontakt med luftvägens fuktiga 

slemhinna alkali som orsakar en kemisk brännskada (Makarovsky, Markel, Dushnitsky & 

Eisenkraft, 2008). Ett annat exempel på skador som uppstår vid inandning av retande gas 

är att när klorgas tränger ned i luftvägarna reagerar den med luftrörens fuktiga yta. I detta 

fall bildas syra så som saltsyra och hypokloritsyra som skadar vävnadsytan genom frätning 

(pga. oxidering). Reaktiva oxidanter även kallat fria radikaler bildas också av 

inflammatoriska celler (neutrofila granulocyter) som aktiverats i området av cytokiner, 

samt av sekundär mitokondriell dysfunktion, alltså störd cellandning. Dessa fria radikaler 

reagerar ytterligare med celler och skadar därmed vävnader i övre och nedre luftvägar samt 

orsakar bronkkonstriktion, ödem och inflammation (White & Martin, 2010). 

 

Oxidationen som orsakas av retande gaser leder till nedbrytning av lipider i 

cellmembranen, som i sin tur leder till en ökad permeabilitet i cellmembranen på bland 

annat epitelceller. Vätska tränger ut i lunginterstitiet och alveoler och orsakar ödem 

(Meulenbelt & Sangster, 1990). Vätskan vid lungödem kan vara ren plasma som läcker ut i 

lunginterstitiet och sedermera fylls alveolerna. Plasmaproteiner som albumin följer med 

vätskan genom det skadade endotelet och utövar osmotiskt tryck som drar ut vätska med 

samma styrka som vätska sugs in till blodbanan. Lymfkärlen som bland annat har till 

uppgift att transportera bort vätska som hamnar i lungan klarar inte av att kompensera för 

den utträngande vätskan trots ökat flöde (Murray, 2011). 

 

Behandling av patienter med inhalationsskador 

Behovet av vila för att spara på kroppens syrebehov identifierades redan under första 

världskriget där mängden patienter med inhalationsskador blev enorm efter initiering av 

kemiska stridsmedel i form av retande gaser. Även i dåtidens behandlingsriktlinjer beskrivs 

oxygenbehandling som en viktig åtgärd, som kunde vända ett till synes hopplöst tillstånd. 

Därtill beskrivs vikten av adekvat smärtlindring för bästa behandlingsresultat då 

rekommenderat främst i form av morfin, samt att hålla luftvägarna fria från sekret. Dock är 

dåtidens mer obskyra behandlingar med kräksirap, vända upp och ned på patienten för att 

få ut lungvätska, sniffa på ammoniak och dricka måttliga klunkar av whisky inte längre 

aktuella (U.S. Army War College, 1917). 

 

Standardbehandling av inhalationsskador idag består fortfarande av syrgasbehandling för 

att maximera syresättning av vävnad och kompensera för det försämrade gasutbytet, samt 

beta-2 stimulerare för att vidga de kontraherade luftvägarna (White & Martin, 2010; SoS, 

2009). 

 

Vid svårare fall och utveckling av lungödem är PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) 

rekommenderat för att undvika sammanfallna alveoler och få undan sekret från perifera 

luftvägar genom ett ökat atmosfäriskt tryck i lungorna. Detta åstadkoms genom mekanisk 

ventilation efter intubering eller genom behandling med CPAP (Continuous Positive 

Airway Pressure) på en vaken person (Parrish & Bradshaw, 2004; Dries & Endorf, 2013).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=White%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20601629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20601629
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Behandlingar som tidigare varit standard men som nu inte längre tillämpas är profylaktisk 

antibiotikabehandling där man inte sett någon förbättrad prognos. Även diuretika 

(urindrivande läkemedel) har tidigare använts vid behandling av lungödem men 

rekommenderas inte längre då det kan leda till hypotension (Parrish & Bradshaw, 2004).  

 

Dries och Endorf (2013) beskriver också andra behandlingsmetoder som testats. 

Exempelvis inhalation av kväveoxid som har en kärlvidgande effekt på de delar i lungan 

som fortfarande ventileras efter en inhalationsskada. En annan metod är antikoagulativ 

behandling med heparin som har varit framgångsrik i vissa studier, särskilt i kombination 

med acetylcystein som fungerar som antioxidant. Andra antioxidanter har också provats för 

att minimera den oxidativa stress där fria radikaler skadar celler i andningsvägar och lunga.  

 

Dessutom förekommer antiinflammatorisk behandling med kortikosteroider som är en 

återkommande och omdiskuterad behandling.  

 

Kortikosteroider 

Kortikosteroider är ett samlingsnamn för de steroider som utsöndras från binjurebarken. De 

är antiinflammatoriska och kan även tillverkas syntetiskt. Förutom att hämma 

inflammation reglerar de blodsockernivåer samt fett och protein. Potentialen i 

kortikosteroider upptäcktes 1948 med framgångsrik behandling av reumatoid artrit. Sedan 

har dessa läkemedel använts en längre tid vid behandling av inflammatoriska sjukdomar 

såsom astma, allergier och olika hudsjukdomar. Användningen tog fart under 60- och 70-

talet och nyttjandet av kortikosteroider blev troligtvis för frekvent och utan att relatera till 

de biverkningar på exempelvis hud, muskler och skelett samt metabola förändringar som 

läkemedlet medför. Detta ledde till att en smärre rädsla för steroidbehandling växte fram 

som tyvärr håller sig kvar över tid (Schäcke, Döcke & Asadullah, 2002).   

 

Den antiinflammatoriska verkningsmekanismen för kortikosteroider är inte helt klarlagd, 

men anses bero på att steroiden kan påverka cellens DNA och därmed transkriptionen av 

gener och därmed nybildning av vissa proteiner. Kortikosteroider kan på detta eller annat 

sätt hämma nybildning av inflammationsmediatorer så som prostaglandiner och cytokiner. 

Därigenom blir vävnad mindre påverkad av inflammation. Även leukocytinvandring från 

blodbanan minskas tillsammans med en reduktion av celldöd hos lymfocyter och eosinofila 

granulocyter (Olsson & Valdemarsson, 2011).  

 

I dagsläget ingår kortikosteroider i ett flertal behandlingsriktlinjer vid inhalation av retande 

gaser både lokalt och nationellt (Höjer, 2010; SoS, 2009; Stockholms läns landsting, 2013). 

Eftersom kortikosteroiderna påverkar gener vid transkriptionen i cellen, så blir effekten av 

behandlingen med minskad slemhinneskada fördröjd. På grund av detta har den akuta 

behandlingen med kortikosteroider endast ett prognostiskt syfte och ger ingen momentan 

förbättring vid skadetillfället (Olsson & Valdemarsson, 2011).   

 

Fördelen med steroidbehandling har påvisats återkommande i djurstudier, bland flera visar 

en studie av Wang, Winskog, Edston och Walther, (2005) en förbättrad prognos. Där 

förgiftades grisar med klorgas för att därefter behandlas med kortikosteroider dels 

systemiskt likväl som inhalationsbehandling. Tidsfaktorn har också visat sig spela en roll 

då behandling i direkt anslutning till gasexponering eller 30 minuter efter hade väsentlig 

förbättring i en annan djurstudie av Wang, Zhang och Walther (2002). Detta bekräftas 

också i en senare artikel där behandling en timma efter exponering har större positiv effekt 
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än behandling inledd sex timmar efter exponering i en musmodell (Wigenstam, Jonasson, 

Koch, & Bucht, 2012).  

 

Den positiva effekten har dock inte påträffats i alla djurstudier. Exempelvis hävdar 

Sjöblom m.fl. (1999) att det inte fanns vare sig positiv eller negativ effekt av 

steroidbehandling i en studie på kanin. Problemet är att just dessa olika resultat i 

djurstudier inte med största säkerhet kan vara överförbara till människor.  

 

Internationellt sett tenderar behandlingsrekommendationer med kortikosteroider att gå isär. 

I de amerikanska konceptutbildningarna Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) av 

National Association of Emergency Medical Technicians (2011) framgår endast 

behandling med beta-2 stimulerare medan kortikosteroider inte nämns. Inte heller i 

Advanced Burn Life Support (ABLS) av American Burn Association (2007) nämns denna 

behandling.  I viss svensk litteratur (Sjöberg & Östrup, 2002) nämns att kortikosteroider 

till och med kan ha en negativ prognostisk effekt. Den restriktiva hållningen till 

kortikosteroider i de amerikanska utbildningskoncepten kan vara en nationell 

behandlingstradition eller ett arv ”steroid-fobi” efter överanvändning av kortikosteroider i 

dess början som Schäcke m.fl. (2002) beskriver.   

 

Ambulanssjuksköterskans omvårdnadsroll 

Ambulanssjuksköterskans uppgift är att inleda livräddande behandling så tidigt efter 

skadehändelse eller insjuknande som möjligt. Kompetensnivån i ambulansen har sedan 80-

talet ökat kraftigt. Ambulanspersonalen som tidigare kunde ha varit brandmän eller 

taxichaufförer med begränsad sjukvårdsutbildning har ersatts med specialistsjuksköterskor. 

Behandlingsriktlinjer har från att ha varit att lasta och åka ändrats till att kunna ge 

avancerad vård på plats, främst vid svåra medicinska tillstånd. Ambulanssjuksköterskan 

har det medicinska ansvaret i ambulansen fram till att den akut sjuka patienten anlänt och 

är överlämnad till legitimerad personal på akutmottagning (Gårdelöv, 2009). Båda i 

ambulansbesättningen har omvårdnadsansvar för patienten, men ambulanssjuksköterskan 

är patientansvarig sköterska (PAS) och ska se till att nödvändiga omvårdnadsåtgärder 

utförs. Ambulanssjukvården är en unik arbetsplats där miljö och situation ständigt är olik 

och anpassning måste ske till läget som råder. Samtalet med patienten med 

anamnestagandet samt den initiala undersökningen måste anpassas till patienten men också 

den rådande situationen och var man befinner sig. Situationen i sig måste lösas med vad 

det innebär med anhöriga eller vittnen som bidrar till anamnes. (Hagiwara & Sundström, 

2009). 

 

Omvårdnadsteori 

Det har uppkommit flera teorier om sjuksköterskans omvårdnadsutövande. Virginia 

Henderson var en framstående omvårdnadsteoretiker och beskriver sin syn på omvårdnad i 

hennes verk ”principles and practice of nursing” från 1955 (enligt Halloran, 1996). 

Virginia Henderson berättar i sin omvårdnadsteori om 14 omvårdnadsdelar som utgör 

grunden i patientvården. Den allra första omvårdnadsdelen som nämns är patientens 

förmåga att andas normalt. Därefter följer att äta och dricka, elimination, rörelse och 

kroppsställning, vila och sömn, att kunna klä sig, att hålla normal kroppstemperatur, hålla 

sig hel och ren, undvika att ådra sig eller andra skador. Vidare att kunna uttrycka sig och 

kommunicera med andra, kunna utöva sin trosuppfattning, utöva arbete men också 

förströelse, samt att lära sig och upptäcka nya saker.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sj%C3%B6blom%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078161
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I omvårdnadsteorin som Henderson skapat framgår också att vård som utförs antingen 

uppmanar till självhjälp, eller hjälper och stöttar alternativt helt tar över då patienten inte 

kan klara sig, exempelvis då denne befinner sig i koma (Halloran, 1996). 

Ambulanssjuksköterskan skall se holistiskt på patienten och dennes situation och i sitt 

vårdutövande använda sig av Hendersons 14 omvårdnadsdelar i sitt omhändertagande.  

 

Henderson (1978) menar att sjuksköterskeyrket och de omvårdnadsåtgärder som utförs av 

sjuksköterskan kan skilja sig väsentligt beroende på var och hur sjuksköterskan arbetar. 

Exempelvis så jämför hon sjuksköterskor som arbetar i utvecklingsländer och i 

industriländer, de som arbetar på landsbygden eller inne i urbana områden. På samma sätt 

skiljer många gånger de omvårdnadsåtgärder som utförs av en ambulanssjuksköterska på 

en skadeplats eller i den sjuke patientens hem, från de omvårdnadsåtgärder som utförs av 

sjuksköterskan på en vårdavdelning. Dock kan de utgå från samma omvårdnadsteori.  

 

Ambulanssjuksköterskans roll vid omhändertagande av patient med 

inhalationsskador 

I svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med 

inriktning mot ambulanssjukvård (2005) beskrivs bland annat att sjuksköterskans roll är att 

”utifrån lokala behandlingsriktlinjer självständigt besluta om, administrera och utvärdera 

farmakologisk behandling” samt ”systematiskt planera och åtgärda ohälsa i samband med 

kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär eller explosiv (CBRNE) skadehändelse”. Därför 

tillhör det ambulanssjuksköterskans uppgift att inleda behandling med kortikosteroider vid 

skadetillfälle. Dock skall denne också ha kunskap om varför det ges och dess effekt för att 

kunna utvärdera behandling enligt svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

för specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård (2005). 
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PROBLEMFORMULERING 

I dagsläget är behandlingsrekommendationer med kortikosteroider varierande i olika delar 

av världen. I de amerikanska konceptutbildningarna PHTLS, och ABLS nämns 

kortikosteroider inte eller så avråds behandling med kortikosteroider. I många europeiska 

länder så är brukandet av steroider större. Ofta förekommer referenser till djurstudier där 

fördelar och nackdelar kan påvisas.  

 

I de svenska behandlingsriktlinjerna från giftinformationscentralen (www.giftinfo.se), 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen [SoS], 2009) samt Stockholms läns landstings 

internmedicinska riktlinjer (Höjer, 2010) framgår att tidig behandling med kortikosteroider 

i hög dos är motiverad vid förgiftning med retande gaser. Det förekommer dock inga 

referenser till behandlingsriktlinjerna där evidens för behandlingen kan styrkas.  

 

Det är således intressant att undersöka orsaker till denna skillnad och väga positiva och 

negativa effekter mot varandra. Återfinns evidens för att patienten mår bättre av tidigt 

inledd behandling som de svenska behandlingsriktlinjerna utgår ifrån. Enligt 

socialstyrelsen utgår deras riktlinjer från vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2014:821) kap 1 paragraf 7.  

 

Syfte  

Syftet var att utforska patientnyttan av att inleda behandling med steroider i ambulansen 

vid omhändertagande av patienter efter inhalation av retande gas.  

 

Frågeställningar 

Ger tidig kortikosteroidbehandling ett skydd mot utvecklande av lungödem eller kemisk 

lunginflammation vid inhalation av retande gas?  

                    

Medför kortikosteroidbehandling i det akuta skedet vid inhalation av retande gas några 

negativa effekter?  

 

Metod 

Metoden som valdes för att uppnå syftet var en litteraturstudie. Med en litteraturstudie kan 

det aktuella kunskapsläget samt även motstridiga åsikter gällande en specifik 

behandlingsform utforskas. Fördelen med en litteraturstudie kontra en intervjustudie eller 

observationsstudie i detta område, är inhämtande av större kvantitet av data som också 

håller god kvalitet. Det går även att inhämta data från hela världen som samlats på 

medicinska databaser. En annan fördel enligt Olsson och Sörensen (2007) att en 

litteraturstudie inte stör verksamheten inom sjukvården.  

 

Datainsamling 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar utfördes i flera medicinska databaser för att ta del av 

publicerade forskningsresultatet. Databaser som användes var MEDLINE, Swemed+ och 

CINAHL. Utöver dessa utfördes manuell sökning i referenslistor från studier, relevanta 

rapporter och arbeten inom området.  

 

Söktermer som kom att användas delades in i två kategorier, den ena med ord som skulle 

fånga skademekanismen retande gas: ” Irritating gases, Pulmonary agents, Gas Poisoning, 

Chemical incident, Smoke inhalation, Inhalation injuries, Reactive airway dysfunction 

syndrome”. Sedermera en kategori med ord som beskrev åtgärd: ”Nursing, Nursing Care, 

Steroids, Glucocorticoids, Budesonide, Dexamethasone,”. Dessa kombinerades med 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D04.808.745.745.654.105&tool=karolinska
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varandra med införande av AND, OR och NOT mellan olika termer för att begränsa och 

styra sökresultatet till det mest relevanta materialet. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

samt Kable, Pich och Maslin-Prothero (2012) menar att en sådan så kallad boolesk 

sökoperation avgränsar mer specifikt till ett område.  

 

Inklusionskriterierna var engelsk text med tillgång till fulltext, publiceringsår efter år 1960 

då det var under detta decennium som behandlingen med kortikosteroider tog fart.  

 

Exklusionskriterier var artiklar som inte kunde betraktas som vetenskapliga, samt skrivna 

på andra språk än engelska samt publicerade före år 1960. Olika agens förekommer i 

litteraturen i samband med inhalationsskador, av dessa kom systemtoxiska och inerta gaser 

att exkluderas. Då resultat av djurstudier inte med säkerhet kan generaliseras till människor 

så exkluderades de i datainhämtningen.  

 

Sökningen i databaserna dokumenterades och redovisas i tabellform (tabell 1) som 

exemplifieras i Kable, m fl. (2012). Där redovisas hur många artiklar som valdes ut vid 

respektive sökning samt från manuell sökning (tabell 2). I tabellen nedan redovisas inte de 

sökningar som inte gav några träffar eller där ingen vetenskaplig artikel valdes.    

 

 

Tabell 1. Beskrivning av sökvägar till artiklar i databaser.  

 

Pubmed 2012-12-14 

Databas  *) Sökterm Antal ref. Valda ref. Artikel ID 

MEDLINE FT Inhalation injuries AND 

steroid 

292 1 1. 

MEDLINE FT Irritants gas AND 

steroids 

 

19 3 2. 3. 4.  

MEDLINE FT Smoke inhalation AND 

Glucocorticoids 

 

37  

 

2 5. 6. 

MEDLINE FT Smoke injury AND 

steroids 

 

52 1 7. 

MEDLINE FT Reactive Airways 

Dysfunction Syndrome 

AND steroids 

 

8 1 8. 

Cinahl 2012-12-21  

Databas   *) Sökterm Antal ref. Valda ref. Artikel ID 

CINAHL FT Smoke inhalation AND 

steroid  

 

4 1 9. 

* FT = Fritextsökning 
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Tabell 2. Beskrivning av manuella sökvägar till artiklar. 

 

Källa  Valda ref. Artikel ID 

Lange, D. W., Meulenbelt, J. (2011). Do 

corticosteroids have a role in preventing or 

reducing acute toxic lung injury caused by 

inhalation of chemical agents?  

 

4 10. 11. 12. 

13. 

John, S. Parrish, M. D., David, A. & 

Bradshaw, M. D. (2004). Toxic inhalational 

injury: gas, vapor and vesicant exposure.  

 

2 14. 15. 

Wigenstam, E., Jonasson, S., Kocha, B. & 

Bucht, A. (2012). Corticosteroid treatment 

inhibits airway hyperresponsiveness and lung 

injury in a murine model of chemical-induced 

airway inflammation.  

 

1 16. 

Vagaggini, B., Taccola, M., Conti, I., 

Carnevali, S., Cianchetti, S., Bartoli, M. L., 

Bacci, E., Dente, F. L., Di Franco, A., 

Giannini, D. & Paggiaro, P. L. (2001). 

Budesonide reduces neutrophilic but not 

functional airway response to ozone in mild 

asthmatics.  

 

1 17. 

Russell D, Blain PG, Rice P. (2006) 

Clinical management of casualties exposed to

 lung damaging agents: a critical review.  

 

1 18. 

Meulenbelt J, Sangster B. 1990 Acute nitrous 

oxide intoxication: clinical symptoms, pathop

hysiology and treatment.  

 

1 19.  

 

De 19 artiklar som valdes utreder patienters förbättring av behandling eller påvisbar positiv 

eller negativ klinisk effekt, kliniskt i jämförelse med grupper som inte erhållit behandling, 

alternativt patientfall som pekar på behandlingseffekt av kortikosteroider.   

 

Dataanalys   

Materialet granskades och analyserades systematiskt för värdering av relevans huruvida 

den svarade upp mot syftet och/ eller frågeställningarna. De mätinstrument som användes i 

studierna noterades för att få en uppfattning om dess validitet om de mäter det de är 

avsedda att mäta och om resultatet kan stämma med verkligheten. Bedömning av 

reliabilitet gjordes med syning av hantering av kontrollgrupper, om det var blinda eller 

dubbel-blinda studier, och då om samma resultat uppkom vid upprepade mätningar (Olsson 

& Sörensen, 2007). Artiklarna sammanställdes i en matris och klassades utifrån design och 

värderades utifrån kvalitet med hjälp av granskningsprotokoll beskrivet av Willman, m fl 

(2011). Artiklarna lästes igenom, först överskådligt och sedan mer noggrant för att kunna 

markera meningar av vikt för bedömning och resultat. Kontroll om etiska 
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ställningstaganden som informerat samtycke och om studierna hade godkänts av etiska 

kommittéer noterades. Antal deltagare och eventuella bortfall av deltagare 

dokumenterades, samt om antalet var tillräckligt stort för att resultatet skulle vara 

generaliserbart, alltså kan resultatet från grupperna som studerats överföras till 

befolkningen i stort. Att metoden i artiklarna var väl dokumenterad kontrollerades för att 

bedöma trovärdigheten. 

 

Med en integrerad analys sammanfördes resultatet från de inkluderade artiklarna för att 

beskriva gemensamma resultat (Whittemore & Knafl, 2005).  Detta ger en mer överskådlig 

bild av resultatet och därmed en lättläst studie då likriktat resultat skrivs ihop till 

kategorier.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Forsman (1997) finns en risk att man som forskare endast lägger tyngd på de artiklar 

som stärker en viss tes som forskaren själv önskar bevisa, samt att artiklar som talar för 

motsatsen kanske utelämnas. I detta arbete kan en sådan risk föreligga då 

behandlingsriktlinjer från exempelvis giftinformationscentralen här i Sverige och 

behandlingstraditionen förespråkar steroidbehandling. För att minska risken att färgas av 

nationella riktlinjer kom objektivitet till fördel och nackdel med behandling att beaktas 

noggrant i resultatskrivandet. Detta förutsatte dock att material som talade för motsatsen 

fanns publicerat och tillgängligt. En annan risk som Forsman (1997) nämner är att andra 

och tredjehandskällor kan minska trovärdigheten, då det historiskt förekommit tvivelaktiga 

referenser inom forskningsvärlden. I detta arbete användes enbart primära källor, dvs. 

originalartiklar.  

Eftertanke gavs till det etiska dilemmat mellan att inte tillfoga skada och samtidigt 

utvärdera behandlingen under kontrollerade storskaliga studier som resulterat i osäkerheten 

om kortikosteroidernas effekt. Samtliga artiklar granskades om de godkänts av etisk 

kommitté och om deltagarna hade lämnat informerat samtycke.    
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RESULTAT  

Resultatet i de utvalda artiklarna pekar åt olika håll och visar på stor variation samt mycket 

varierande kvalitet. Dock går det att utläsa från materialet vissa tendenser i samband med 

steroidbehandling. Resultatet presenteras under fyra rubriker utifrån erhållna svar på 

frågeställningarna. 

 

Ingen förbättring för patienten med kortikosteroider 

Det tydligaste resultatet som framkom i de granskade artiklarna av bättre kvalitet var att 

det inte förekom någon klinisk förbättring för patienten efter tidigt inledd 

steroidbehandling (Cevik, Onay, Akmaz & Sezigen, 2009; Alexis, et al., 2008; Beal, 

Lambeth & Conner, 1968; Cha, et al., 2007; Nightingale, Rogers, Chung & Barnes, 2000; 

Vagaggini, et al., 2001; Vagaggini, et al., 2007; Thamm, et al., 2012). 

 

Det kunde inte påvisas någon förbättrad andningskapacitet i experimentella studier, vid 

spirometrimätning efter exponering trots premedicinering med steroider. Värdena på 

forcerad vital kapacitet (FVC) samt forcerad exspiratorisk volym under en sekund (FEV1) 

sjönk efter exponering både i interventionsgruppen och kontrollgruppen (Alexis, et al., 

2008; Nightingale, et al., 2000; Vagaggini, et al., 2001; Vagaggini, et al., 2007). 

 

I ett antal andra studier där steroidbehandling gavs efter olyckor med retande gas förekom 

inga kontrollgrupper alternativt förbättrades patienterna efter hand. Även om förbättring 

har konstaterats kan inte slutsatsen dras att detta har åstadkommits av steroidbehandlingen. 

Resultatet från dessa studier är helt enkelt att inga vidare slutsatser kan dras (Fleta, Calvo, 

Zuñiga, Castellano & Bueno, 1986; Huang, Chen, Chu, Perng & Wu, 2008; Parimon, 

Kanne & Pierson, 2004). 

 

Även om studien av Thamm, et al. (2012) påvisade en marginellt minskad dödlighet så var 

det inte statistiskt säkerställt. Samtidigt visades även en ökad frekvens av organsvikt hos 

steroidgruppen. Sammantagen kunde ingen skillnad vare sig positiv eller negativ 

konstateras för patienten.  

 

Patienter förbättras av tidigt inledd behandling med kortikosteroider  

Det framkom i flera fallstudier att patienter som behandlats med steroider förbättrades och 

att patienterna hade en god effekt av behandlingen (Irrazabal, et al., 2008; Chester, Kaimal, 

Payne & Kohn, 1977; Lemière, Malo & Boutet, 1997; Aslan, et al., 2006; Ghanei, et al., 

2007; Akdur, Durukan, Ikizceli, Ozkan & Avsarogullari, 2006; Lorin & Kulling, 1986). Av 

alla dessa fallstudier hade ett mindre antal en kontrollgrupp, som i till exempel Irrazabal, et 

al. (2008) där patienter som behandlas på en intensivvårdsavdelning med inhalationsskador 

efter en brand beskrivs. Den grupp som behandlades med steroider var de patienter som 

hade de svåraste inhalationsskadorna och dessa återhämtade sig succesivt även om de 

skrevs ut senare från sjukhus än de andra.  

 

I fallstudien av Chester, et al. (1977) beskrivs två systrar som inkommer till 

akutmottagningen efter att båda blivit exponerade för klorgas i samma rum vid samma 

tillfälle. Den ena blev hemskickad efter några timmars observation och syrgasbehandling. 

Hennes syster fick däremot syrgas och steroidbehandling påbörjad åtta timmar efter 

exponeringen och man fortsatte behandlingen i två dagar varefter dosen av steroider 

sänktes. Hon förbättrades efter fem dagars sjukhusvistelse varefter hon skrevs ut och 

behandlingen upphörde. De båda systrarna följdes upp under 55 månader och den 
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steroidbehandlade patienten var helt symtomfri efter två år, medan systern aldrig uppnådde 

sin förväntade andningskapacitet och normal syrgasnivå i blodet. 

 

I artiklarna av Lorin och Kulling (1986) samt Lemière et al. (1997) beskrivs hur patienter 

initialt behandlats med kortikosteroider och förbättrats. Men allteftersom behandlingen 

satts ut tilltog patienternas besvär och steroiderna återinsattes med förbättring som resultat, 

dock existerade inga kontrollgrupper i förekommande studier.  

 

Andra artiklar (Ghanei, et al., 2007; Aslan, et al., 2006), beskriver också förbättring hos 

patienter efter att de behandlats med kortikosteroider, dock tillsammans med beta-

stimulerare. Studien utgick ifrån huruvida mängden kortikosteroider tillsammans med kort 

eller långverkande beta-stimulerare hade betydelse, men så var icke fallet. Dessa artiklar 

avsåg inte primärt att utreda huruvida patienten förbättrades av kortikosteroider eller inte 

och hade därmed inga kontrollgrupper för just det ändamålet. Dock sågs en generell 

förbättring av patienterna efter att denna behandling satts in.  

 

Förebyggande av lungödem med steroidbehandling 

Huruvida tidig steroidbehandling skulle kunna förebygga lungödem eller kemisk 

lunginflammation kan inte tydligt påvisas. Det har däremot visat sig i väl strukturerade 

randomiserade kontrollerade studier att inflammationssvaret (neutrofila granulocyter) 

minskas bland de grupper som behandlas med steroider (Alexis, et al., 2008; Vagaggini, et 

al., 2001; Vagaggini, et al., 2007; Huang, Chen, Chu, Perng & Wu, 2008). Denna 

minskning av inflammationssvaret sågs däremot inte i alla resultat, i studien av 

Nightingale, m.fl. (2000) återfinns ingen minskning av neutrofila granulocyter eller andra 

inflammationsmarkörer i interventionsgruppen. Det framkommer bland observationer efter 

Bhopal olyckan att patienter som inandats retande gas och utvecklat lungödem blev bättre 

av steroider. Efter avslutad behandling tilltog ödem men detta försvann efter återinsättande 

av steroider (Lorin & Kulling, 1986). I ett annat patientfall där en man utsatts för klorgas, 

visade bronkoskopi 60 timmar efter olyckan mycket sekret och hyperemi i bronkernas 

mukosa. Vid nästa bronkoskopi efter steroidbehandling i 12 dagar sågs minskad sekretion 

och hyperemi (Lemière, et al., 1997).  

 

Negativa effekter av steroidbehandling 

Negativa konsekvenser av behandling med kortikosteroider sågs i studien av Moylan och 

Chan (1978). När patienter med inhalationsskador med konstaterade termiska och toxiska 

skador efter brand behandlades med eller utan steroider sågs en ökad dödlighet framför allt 

efter ökad infektionsfrekvens. Dödligheten var tre gånger så stor i interventionsgruppen 

som behandlats med steroider. Kontroll och interventionsgrupp i denna studie var inte helt 

lika beträffande ålder och skadeutbredning, men skillnaderna var dock inte påtagliga. Detta 

negativa resultat kan inte återfinnas i den större studien av Thamm, et al. (2012) där 

patienter med olika former av inhalationsskador ingick bland annat med termiska skador 

men även toxiska skador. Ingen signifikant vare sig positiv eller negativ skillnad kunde då 

påvisas, mellan interventionsgruppen som behandlats med steroider och kontrollgruppen 

som inte fick steroider.  
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DISKUSSION  

 

Metoddiskussion  

Metoden som valdes var en litteraturstudie för att få internationell, opartisk och mångsidig 

data inom området. Huruvida resultatet som framkommit hade sett olikt ut om en annan 

metod valts är oklart. Olsson och Sörensen (2007) beskriver att en fallstudie kan ta fram 

kunskap i oklara förhållanden genom att följa ett händelseförlopp runt en person eller en 

grupp. Syftet med detta arbete kunde eventuellt ha uppnåtts genom att följa en patient i 

ambulansen som exponerats för retande gas och fått tidig behandling med kortikosteroider. 

Dock hade en sådan metod varit praktisk svår att genomföra. Även en retroprospektiv 

journalgranskning hade kunnat ta fram data för att uppnå syftet, men hade troligen inte gett 

lika brett material som en litteraturstudie. Dessutom kan denna litteraturstudie göras om 

med samma metod som beskrivits och få fram samma resultat vilket påvisar arbetets 

reabilitet (Olsson & Sörensen, 2007).    

 

Artikelsökning 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna MEDLINE och CHINAL med en boolemisk 

sökoperation. Söktermer som användes var främst de ord som kom upp vid översättning till 

MESH-termer på bibliotekets hemsida. Sökningen utfördes med ett ord som illustrerade 

skademekanism eller agens och med AND emellan ett ord som beskrev behandling. Enligt 

Willman, m fl. (2011) kan sökningen ges större bredd genom att lägga ihop de olika 

MESH termerna som beskriver en företeelse med OR emellan och med ett AND därefter 

lägga till de MESH termer som beskriver den andra företeelsen med OR emellan. 

 

Exempel: Irritating gases OR Pulmonary agents OR Gas Poisoning… osv.  AND Nursing 

Care OR Steroids OR Glucocorticoids … osv. 

 

Detta ledde till 6779 träffar på PUBMED trots att flera begränsningar som till exempel 

fulltext var aktiverade. Det bedömdes som orimligt att gå igenom en sådan mängd material 

till detta arbete, så genomgång av denna bredare sökning har därför inte skett. Därmed kan 

artiklar som varit relevanta i denna litteraturstudie ha missats.  

 

För att få ett brett spektrum av artiklar gjordes sökningen i fritext och de artiklar som var 

relevanta efter granskning av abstract och var tillgängliga för författaren på internet, eller 

som gick att beställa via biblioteket valdes ut. Ett litet antal artiklar som ansågs intressanta 

var inte tillgängliga i fulltext och föll därmed bort. Även två artiklar som var på ett annat 

språk än engelska föll bort. Detta bortfall kan ha påverkat resultatet, särskilt då en kinesisk 

studie (Xia, Zheng, & Yue, 2012) som publicerats nyligen med ett hundratal deltagare och 

som eventuellt hade kunnat tillföra intressanta uppgifter, inte kunde inkluderas i resultatet.  

 

Artiklar som valdes ut var både observationsstudier och patientfall samt randomiserade och 

icke randomiserade kontrollerade studier. Vilken typ av studie som är mest tillförlitlig 

råder det olika meningar om. I mångas ögon är det uteslutande randomiserade 

kontrollerade studier, men Rosén, Axelsson, och Lindblom (2008) menar att 

observationsstudier kan ge lika eller mer tillförlitligt resultat bara de håller en god kvalitet. 

Då avser de dock observationsstudier med interventionsgrupp och kontrollgrupp.   

 

Antalet valda artiklar från litteratursökning i databaserna var lika många som vid manuell 

sökning. Detta kan tolkas som att söktermer och litteratursökningen i databaser var 

undermålig. Orsaker kan även vara illa valda söktermer. I flera av studierna förekommer 
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den retande gasen klor (Chlorine) i titeln. Söktermer med olika kemiska agens som räknas 

till retande gaser hade kanske lett till att ett större antal artiklar hittats vid sökning i 

databaserna. 

 

En sökterm som användes var inhalationsskador, i denna benämning involveras även 

kolmonoxid och vätecyanid som är vanligt förekommande vid inomhusbränder och orsakar 

allvarlig sjukdom och död. Dessa ämnen verkar dock systemtoxiskt och räknas inte in som 

retande gaser och exkluderades. Ett bekymmer med denna uppdelning är att gränsen 

mellan retande och systemtoxisk gas ibland kan vara svår att dra, då vissa ämnen har båda 

dessa egenskaper. Exempel på detta är att nitrösa gaser som bildas vid förbränning räknas 

till exempel till en retande gas (SoS, 2009). Samtidigt som den har egenskapen att reta 

lokalt i andningsorganen så kan den tränga vidare till blodbanan och genom oxidering 

bilda methemoglobin som leder till minskad syretransport i blodet (Umbreit, 2007) och har 

därmed en systemtoxisk effekt. Det går därför att se nitrös gas som både retande och 

systemtoxisk.  

 

Då resultat av djurstudier inte med säkerhet kan generaliseras till människor så 

exkluderades de i datainhämtningen. Resultatet av detta blev emellertid att valda artiklar 

från sökningen mest innehåller fallbeskrivningar och risken är att viktiga större 

kvantitativa studier uteblev som kunde gett ett annat resultat. 

 

Endast en studie (Thamm, et al., 2012) berör så tidiga åtgärder som i prehospital miljö. 

Övriga studier är inriktade på behandlingsåtgärd i tidigt men från prehospitalt sett senare 

skedet. Fokus har därför blivit inriktning på tidig åtgärd mer än prehospital.    

 

Kvalitet  

Generellt sett är kvaliteten på studierna inom området sparsam. De som är välstrukturerade 

och med väl beskriven metod har ofta färre deltagare. Flera av patientfallen och de studier 

som beskriver behandling efter större händelser med många patienter exponerade av 

retande gas saknar kontrollgrupper. Metoder är inte alltid väl beskrivna och vissa studier 

drar slutsatser utan att tydliga effekter kan uppvisas i resultatet.  

 

Kvaliteten på artiklarna har bedömts med hjälp av protokoll från Willman, m fl (2011). De 

menar dock att detta protokoll inte kan användas rakt av för att bedöma alla sorters artiklar. 

Kvaliteten graderades från ett till tre som hög till låg och redovisas i bilaga 1. Samtliga 

artiklar som ansetts vara relevanta har använts i resultatet. Att artiklar med låg kvalitet 

använts kan påverka trovärdigheten i studien men författares syfte har varit att presentera 

aktuella kunskapsläget inom området, vilket är de studier som använts i resultatet. 

 

Etik  

Att de kontrollerade studier som finns inom området är få till antal och att kvaliteten 

generellt är begränsad är egentligen inte så konstigt, eftersom ämnet har ett etiskt dilemma 

knutet till sig. Enligt Helsingforsdeklarationens paragraf 20 får inte risken för deltagare i 

studien överväga nyttan med forskningen (World Medical Association [WMA], 2005). 

Särskilt då risken för skada är hög vilket den skulle vara om studiedeltagare utsattes för 

stor mängd retande gas i en kontrollerad studie. Därför har de flesta tillgängliga studierna 

inom ämnet små doser med retande gas vilket kan påverka resultaten och vara anledning 

till att humanstudier inte får samma resultat som djurstudier. I Helsingforsdeklarationen 

paragraf 15 framgår att en etisk kommitté skall godkänna studier inom sjukvården (WMA, 



 

 

  15 

2005). I alla de artiklar som användes nämnde endast nio att studien godkänts av en etisk 

kommitté.  

 

Den första principen i Nürnbergkoden säger att informerat samtycke är en absolut 

förutsättning för att bedriva forskning på människor (WMA, 2005). I flertal av de använda 

artiklarna framgår det inte att samtycke är givet. Dessutom framgår det i studien av 

Irrazabal, et al. (2008) att man inte inhämtat samtycke av patienterna som inkluderats i 

studien då interventionerna ansetts vara standardiserade vårdåtgärder.  

 

I artikeln av Chester et al. (1977) beskrivs hur två systrar söker akuten efter att ha 

exponerats av klorgas. Den ena behandlas med kortikosteroider och den andra enbart med 

syrgas. Resultatet som beskrivs är att den systern som inte får steroidbehandling mår sämre 

och har betydligt längre konvalescenstid. Det är diskutabelt om en sådan studie är etiskt 

korrekt om utgångstanken är att steroidbehandlingen är av nytta för patienten. I detta fall 

var dock den systern som fick behandling hospitaliserad och den andra behandlades 

polikliniskt relaterat till deras tillstånd.   

 

Resultatdiskussion  

Syftet med detta arbete var att utforska kunskapsläget runt patientnyttan av tidig 

steroidbehandling efter exponering av retande gaser. Vad som kan konstateras utifrån 

översikten är att kunskapsläget fortfarande har stora brister och osäkerheter. De studier 

med högre kvalitet som förekommer bygger antingen på en lätt exponering av ämnet ozon 

och behandling och ibland premedicinering med kortikosteroider. Många av studierna med 

patientfall är från större eller mindre olyckor i samhället. Vid dessa större olyckor är 

patientantalet omfattande och av begripliga skäl finns inte struktur att genomföra 

kontrollerade studier inledningsvis. Vissa patientfall och större skadehändelser blir ofta 

beskrivna retrospektivt vilket Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar drar ned 

kvaliteten på studien.  

 

I nio av 19 artiklar saknas kontrollgrupp, fem av dessa studier beskriver upplevelse av 

förbättring hos patienten (Lemière, et al., 1997; Aslan, et al., 2006; Ghanei, et al., 2007; 

Akdur, et al., 2006; Lorin & Kulling, 1986). Då någon form av kontrollgrupp eller 

jämförelse saknas måste reliabiliteten i resultatet i dessa artiklar ses som svagare. Däremot 

förekommer fallstudier med kontrollgrupper (Irrazabal, et al., 2008; Chester, et al., 1977) 

där förbättring av patienten kunde ses efter steroidbehandling. Dessa artiklar har en 

starkare trovärdighet, men tyvärr är deltagarna få vilket därigenom drar ned kvalitén till 

viss del.   

 

Faktum är dock att patienterna har förbättrats eller upplevt förbättring efter tidig 

behandling med kortikosteroider oavsett kontrollgrupp eller inte. Detta kan förstås tolkas 

som att behandlingen haft effekt men som inte kunnat mätas objektivt. En annan aspekt är 

att patienterna har upplevt sig förbättrade efter interventionen genom placeboeffekt. 

Kännedom om placebons inverkan har funnits under lång tid i sjukvården. På senare år har 

dock effekten blivit studerad mer omfattande främst placebons påverkan på hjärnan vid 

smärtlindring bland annat av Wager, Scott och Zubieta (2007). Deras studie berör endast 

reaktioner på smärtlindrande placebo, men frågan är om liknade reaktioner skulle vara 

aktuella i vårt inflammationssvar och om det skulle vara av betydelse i de fall där patienter 

förbättrats av kortikosteroider utan att det kan reproduceras i andra kontrollerade studier. I 

flera studier bland andra av Dragoş och Tănăsescu (2010) diskuteras både positiva och 
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negativa effekter på kroppens immunförsvar vid psykosocial stress. Man ser bland annat 

ökning av cirkulerande vita blodkroppar.  

 

En annan förklaring till förbättring hos de drabbade som fått behandling är att symtomen 

vid retande gaser generellt avklingar efter en tid beroende på agens. Det förekommer att 

lindrigt drabbade patienter som exponerats för retande gas blir relativt snabbt symtomfria 

och efter ett par timmar är vidare behandling inte meningsfull utöver observation för 

latenta symtom.  

 

Det starkaste belägget som framkom från de utvalda artiklarna var att ingen skillnad i 

patientens tillstånd kunde urskiljas oavsett om de fått behandling med kortikosteroider 

tidigt eller till och med premedicinering som utförts i vissa kontrollerade studier 

(Vagaggini, et al., 2001; Vagaggini, et al., 2007; Nightingale, et al., 2000). Detta skiljer sig 

från de djurstudier som påvisar en förbättrad andningskapacitet hos försöksdjuren, som 

förbättrades i relation till tidigt inledd behandling (Wigenstam, et al., 2012). 

Förklaringarna till detta kan vara flera. I de studier som utfördes på människor användes 

den retande gasen ozon i begränsad mängd, men i tillräcklig mängd för att påverka 

andningskapacitet och inflammationssvar. I de djurstudier som utförts användes andra 

retande agens som klor (Wang, et al., 2005) och den både retande och systemtoxiska 

melphalan (Wigenstam, et al., 2012). I dessa djurstudier kan doserna vid exponering vara 

högre samt de skador och symtom som uppstår vara mer omfattande. Detta borde även 

påverka effekten och utgången av behandlingen. Av etiska skäl skulle samma studie inte 

kunna utföras på människor med samma dos per kilo kroppsvikt utan att göra skada. Så 

vetskapen huruvida en liknande studie på människor skulle påvisa samma positiva effekt 

av kortikosteroider får vi vara utan.  

 

Förebyggande av lungödem  

Det framkom inga tydliga belägg för att tidig steroidbehandling kunde förebygga 

lungödem. I vissa artiklar framgår att kortikosteroider haft en positiv förebyggande effekt 

på lungödem. Exempelvis i observationer från katastrofen i Bhopal rapporterade Lorin och 

Kulling (1986) att utsättande av kortikosteroiderna följdes av utvecklande av lungödem. 

 

Lungödemet som kan uppstå vid exponering av retande gas beror på de skador som uppstår 

på epitelcellerna i lungans kapillärer. Den massiva migration av bland annat neutrofila 

granulocyter till lunginterstitiet leder till bildning av cytotoxiska substanser som t.ex. fria 

radikaler som skadar cellmembran i endotelceller (White & Martin, 2010). 

  

I flera av artiklarna framgår att de inflammationsmarkörer som mättes, vilka ofta var 

neutrofila blodkroppar som sjönk efter behandlingen med kortikosteroider (Alexis, et al., 

2008; Vagaggini, et al., 2001; Vagaggini, et al., 2007; Huang, et al., 2008).  

I teorin borde den inflammationshämmande påverkan ha en förebyggande effekt på 

ödemutveckling då antalet neutrofila sjunker, och därmed borde mängden fria radikaler 

minska. Dock kan ingen tydlig sådan effekt påvisas i någon av studierna.  

 

Negativa effekter av steroidbehandling 

I studien av Moylan och Chan (1978) beskrevs att de patienter som behandlades med 

steroider hade en trefaldigt ökad mortalitet. Detta bedömdes i den studien bero på ökad 

infektionskänslighet i och med att steroider är immunhämmande.   
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Att kortikosteroider är immunhämmande är en biverkan såväl som ett behandlingsmål. 

Problemet är dock en ökad infektionsbenägenhet. Symtom på begynnande infektion 

riskerar att döljas och kan därmed förvärra infektionen hos patienter där immunförsvaret är 

nedtryckt. Att infektionsrisken ökar är studerat men risken är liten med mindre 

steroiddoser (Schäcke et al., 2002). 

 

Schäcke m. fl. (2002) skriver också att särskilt systemiskt administrerade kortikosteroider 

kan hämma sårläkning. Detta beror bland annat på att den inflammationshämmande 

effekten verkar även lokalt, vilket försämrar mekanismen för att inleda inflammationsfasen 

i sårläkningen. Kortikosteroiderna hämmar även andra substanser för sårläkning som 

exempelvis KGF (keratinocyte growth factor) som täcker sår för att bilda nytt epitel och 

PDGF (platelet- derived growth factor) som är ett protein som reglerar celldelning och är 

viktigt för nybildning av blodkärl.   

 

Det framgår även att hämmad sårläkning var svårt att påvisa vid lokal behandling med 

kortikosteroider vilket tolkas av Schäcke m.fl. (2002) som en följd av en kortvarig 

behandling. Utifrån det resonemanget kan man jämföra med den tidiga initiala 

behandlingen som ges i ambulansen, då denna kortvariga behandling borde vara ganska 

harmlös vad gäller biverkningar. Detta framkommer även i studien av Thamm m.fl. (2012) 

där ingen skillnad vare sig positiv eller negativ kunde påvisas.  

 

Således borde inte förekomst av sår som brännskador eller fruktan för infektioner vara en 

anledning för ambulanssjuksköterskan att inte inleda tidig behandling med kortikosteroider 

även om biverkningar i dessa fall kan vara ofördelaktiga. 

Dagens svenska behandlingsrekommendationer från giftinformationscentralen 

(www.giftinfo.se), socialstyrelsen (Socialstyrelsen [SoS], 2009) och Stockholms läns 

landstings internmedicinska riktlinjer (Höjer, 2010) är att tidigt inleda behandling med 

kortikosteroider. I detta arbete kan dock inte utläsas någon stark vetenskaplig grund eller 

evidens för denna behandlingsrekommendation. Det kan heller inte utläsas någon tydlig 

negativ effekt av att ambulanssjuksköterskan skulle utföra denna åtgärd. Det är enligt 

Henderson (1978) sjuksköterskan, i vårt fall ambulanssjuksköterskan som måste kunna 

bedöma individens behov av hjälp och förstå att de åtgärder som måste utföras för att den 

som drabbats av ohälsa skall tillfriskna eller kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots 

sjukdom eller skada. Vid en inhalationsskada är det Hendersons första omvårdnadsdel att 

kunna andas normalt som kommer i fokus. Ambulanssjuksköterskan skall besluta vilka 

åtgärder som skall utföras först och vad som kan utföras i ett senare och lugnare skede. 

Detta för att hjälpa den sjuke eller skadade att uppnå hälsa och oberoende. 

Ambulanssjuksköterskan skall som Henderson (1978) beskriver vara beredd att verka då 

andra kategorier av vårdpersonal är frånvarande.   

 

Författarens syn är att då de få indikationer från humanstudier beskrivna i resultatet som 

visar på positiv effekt av tidig steroidbehandling tillsammans med de djurstudier som visar 

på positiv effekt, bör ändå ambulanssjuksköterskan välja att inleda tidig steroidbehandling 

av detta allvarliga tillstånd då biverkningarna i detta fall är ringa. Speciellt i jämförelse 

med inhalationsskadan.  
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SLUTSATS  

Det saknas stark evidens för att inleda behandling med kortikosteroider tidigt i 

ambulansverksamheten. Det finns dock indikationer på att tidig behandling skulle förbättra 

patientens tillstånd, så även i teorin. Att inleda en behandling måste alltid vägas mot dess 

eventuella biverkningar. Emellertid torde de oönskade effekterna som kan uppstå av 

kortikosteroider inte vara en anledning att avstå från behandlingsåtgärden, då den initiala 

dos som ges i ambulansen troligtvis inte föranleder några betydande biverkningar. Därför 

bör tidig behandling inledas redan i ambulans.  

 

KLINISK TILLÄMPNING 

Förhoppningen med denna studie var att resultatet skulle bidra med ytterligare klarhet om 

behandling av kortikosteroider är motiverat vid exponering av retande gaser. Detta i den 

dagliga akutsjukvården samt vid större händelser med retande gaser där stort antal 

människor drabbas. Detta är av stor vikt för patienten som är berättigad till evidensbaserad 

vård och där korrekt omvårdnadsintervention i skadeskedet kan göra stor skillnad för 

individens hälsa och livskvalitet. Frågan om kortikosteroiders vara eller inte vara i det 

akuta omhändertagandet av patienter med inhalationsskador efter retande gas kommer nog 

att tvistas om även framöver. Författarens synpunkt är att dagens 

behandlingsrekommendationer stödjer sig nästan uteslutande på djurstudier. Att genomföra 

framtida studier med realistiska mängder retande gas på människor kommer nog inte att 

förekomma, utan data som kommer vara tillgänglig framöver kommer troligtvis vara från 

olyckor. Förhoppningen är att vid dessa tillfällen kunna utföra kontrollerade studier av 

högre kvalitet för att få fram trovärdiga resultat. Dessutom borde den tidiga behandlingen i 

den prehospitala fasen utvärderas. Efter detta kan man förhoppningsvis kunna med 

säkerhet avgöra om ambulanssjuksköterskan skall inleda tidig omvårdnadsintervention 

med steroider eller inte.  
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Bilaga 1. Artikelmatris  

 
Författare 
År 
Land 
Id  

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat              Kvalitet Typ 

Akdur, 

Durukan, 

Ikizceli, 

Ozkan & 

Avsarogullar

i.  

(2006).  

Turkiet  

3. 

A rare 

complication 

of chlorine gas 

inhalation: 

pneumomedias

tinum 

Syftet var att 

presentera ett 

patientfall med 

symtom och 

behandling. 

Detta är en fallstudie som beskrivs 

prospektiv där en kvinna inkom med 

inhalationsskada efter att två dagar innan 

ha blandat kemikalier i hemmet. Kvinnan 

hade retad och ödematös slemhinna i 

luftvägar. Röntgen visade luft i 

mediastinum och behandling inleddes med 

steroider tillsammans med syrgas, bromid 

och beta-2 stimulerare. Kvaliteten minskar 

då studien endast har en deltagare och då 

ingen kontrollgrupp, författarna vill inte 

dra några säkra slutsatser. 

Nämner ej etisk kommitté. 

n=1 Patienten förbättrades av 

behandlingen och var 

asymtomatisk efter tre dagar. 

P 

III 

 

Alexis, Lay, 

Haczku, 

Gong, Linn, 

Hazucha, 

Harris, Tal-

Singer & 

Peden, 

(2008).  

USA. 

13. 

Fluticasone 

propionate 

protects 

against ozone-

induced airway 

inflammation 

and modified 

immune cell 

activation 

markers in 

healthy 

volunteers. 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera klinisk 

betydelse och 

påverkan på 

inflammations-

markörer, vid 

medicinering med 

kortikosteroider.  

Studien är en randomiserad kontrollerad 

studie (double-blinded, three-period 

crossover) som ägt rum på två platser. Där 

17 frivilliga och tidigare friska deltagare 

exponerades för ozon (O3) under tre 

timmar varefter de undersöktes 

återkommande vad gällande 

andningsfunktion, inflammationsmarkörer 

i blod m.m. deltagarna delades upp i tre 

grupper som premedicinerades med olika 

mängd kortikosteroider och en grupp med 

placebo. 

Godkänd av etisk kommitté och informerat 

samtycke. 

n=17 Ingen skillnad kunde påvisas 

i andningsfunktionen medan 

inflammationsmarkörer 

minskade relaterat till 

mängden steroider.  

I 

RCT 



 

 

  2 

Aslan, 

Kandiş, 

Akgun, 

Cakir, 

Inandi, 

Görgüner.  

(2006). 

Turkiet 

4. 

The effect of 

nebulized 

NaHCO3 

treatment on 

"RADS" due 

to chlorine gas 

inhalation. 

Syftet med studien var 

att undersöka effekt av 

inhalerad 

natriumbikarbonat och 

därmed patientens 

upplevelse av 

förbättring efter 

exponering av retande 

gas. Studien var 

primärt ej avsedd att 

utvärdera steroider. 

 

Studien var en dubbel blind, kontrollerad 

studie. Dock primärt för att undersöka 

effekt av natriumbikarbonat efter klorgas 

inhalation. Samtliga deltagande gavs även 

behandling med systemiska 

kortikosteroider tillsammans med 

inhalerade beta stimulerare. Saknades 

kontrollgrupp för steroider.  

Etisk kommitté och informerat samtycke 

n=44 Ingen skillnad mellan 

grupperna. Vad gällande 

steroidbehandling så 

upplevde patienterna 

förbättring efter den generella 

behandlingen med 

kortikosteroider. 

III 

CCT 

 

Beal, 

Lambeth, & 

Conner. 

(1968).  

USA 

7. 

Follow-up 

studies on 

patients treated 

with steroids 

following 

pulmonary 

thermal and 

acrid smoke 

injury. 

Syftet med studien var 

att följa upp och 

analysera 

långtidseffekt av 

behandling med 

kortikosteroider hos 

patienter med 

inhalationsskador av 

termisk orsak eller 

inandning av retande 

gas. 

Detta var en retrospektiv studie där åtta av 

29 patienter som vårdats mellan tre 

månader till tre år för inhalationsskada 

valdes ut. Mätning av lungkapacitet, 

undersökning av luftvägar och lungor 

utfördes. Samtliga gavs kortikosteroider. 

Kvalitet påverkas av bristfällig 

metodbeskrivning och avsaknad av 

kontrollgrupp. 

Etisk kommitté eller samtycke nämns ej. 

 

 

 

n=29 

(21) 

Sex av de åtta drabbade hade 

utvecklat kronisk bronkit. 

Några positiva 

långtidseffekter av 

steroidbehandling gick inte 

att konstatera.  

III 

R 

  

Cevik, Onay, 

Akmaz  & 

Sezigen. 

(2009).  

Turkiet 

2. 

Mass 

casualties from 

acute 

inhalation of 

chlorine gas. 

Syftet med studien var 

att evaluera 

omfattande 

inhalationsskada.   

Studien var en retrospektiv studie. Där de 

drabbade behandlades akut efter 

klorinhalation. 19 av de 25 patienterna 

gavs kortikosteroider tillsammans med 

bromid. Mängden gas som inhalerats 

kunde ej redovisas. Behandlingen inleddes 

fem timmar efter exponering. 

n=25 Ingen skillnad kunde påvisas 

mellan dem som fått 

steroidbehandling och de utan 

behandling. Ingen grupp 

skrevs ut tidigare från sjukhus 

än den andra.  

II 

R 

,  
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Etisk kommitté eller informerat samtycke 

nämns ej. 

 

Cha, Kim, 

Lee, Park, 

Jung, Choi, 

Han, Jeon, 

Shin, Chung, 

Lee, Kim 

& Lee. 

(2007).  

Korea  

6. 

Isolated smoke 

inhalation 

injuries: acute 

respiratory 

dysfunction, 

clinical 

outcomes, and 

short-term 

evolution of 

pulmonary 

functions with 

the effects of 

steroids. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

omedelbara 

andningsproblem, 

dess kliniska prognos, 

och utvärdera direkta 

effekten av 

steroidbehandling av 

rökskadade patienter.  

Studien var prospektiv där deltagarna var 

ett urval av patienter som inkommit till 

fyra sjukhus efter en storbrand i staden 

Daegus tunnelbana. Patienterna 

andningsfunktion analyserades med hjälp 

av blodgaser och mätning av lungkapacitet.  

Två grupper där den ena behandlats med 

steroider och den andra inte fick 

behandling jämfördes med varandra och 

statistisk skillnad jämfördes med hjälp av 

oberoende t-test och förändringar över tid 

med parade (paired samples) student´s t-

test. Kvalitet minskar då uppföljning efter 

6 månader är bristfällig.  

Etisk kommitté och informerat samtycke 

nämns. 

 

n=96 Statistiskt kunde ingen 

skillnad påvisas mellan de 

som behandlats med steroider 

och kontrollgruppen. Vare sig 

initialt eller efter tre månader.  

I 

P 

 

Chester, 

Kaimal, 

Payne, & 

Kohn, 

(1977).  

USA 

10. 

Pulmonary 

injury 

following 

exposure to 

chlorine gas. 

Possible 

beneficial 

effects of 

steroid 

treatment. 

Syftet var att 

presentera två 

patientfall där en 

behandlats med 

kortikosteroider.  

Studien var en presentation av patientfall. 

Två systrar som exponerats av samma 

mängd klorgas behandlades på 

akutmottagning. Den ena behandlades med 

syrgas endast, medan den andra 

behandlades systemiskt med steroider. De 

båda drabbade utreddes med röntgen, 

spirometri, blodgaser och vidare mätning 

med pletysmograf. Kvaliteten påverkas av 

att metod ej beskrivs fullständigt. 

Etisk kommitté eller samtycke nämns ej. 

  

n=2 Patienten som behandlades 

med steroider åter hämtade 

sig helt efter 24 månader, 

medan patienten utan 

behandling återhämtade sig 

efter 55 månader. Detta 

stöder behandling med 

steroider.  

II 

P 
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Fleta, Calvo, 

Zuñiga, 

Castellano, 

& Bueno. 

(1986). 

Spanien 

14. 

Intoxication of 

76 children by 

chlorine gas. 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

följderna av ett 

klorgasutsläpp som 

skadade ett större 

antal barn och 

beskriva behandlingen 

av dessa.  

Detta var en retrospektiv studie. Som 

beskriver symtom, behandling och resultat 

av de barnen som inkom på 

akutmottagningen.  

Patienterna delades upp i två grupper i 

studien: de som hade lätta symtom och inte 

behövde behandling, och de som hade 

svårare symtom och gavs behandling med 

kortikosteroider. Kvaliteten påverkas av att 

kontrollgrupper inte har samma 

symtombild, författarna kan ej dra 

slutsatser. 

Ej etisk kommitté eller samtycke 

 

n=76 

 

Man fann att de 18 barn som 

visat symtom från nedre 

luftvägar och administrerats 

syrgas samt kortikosteroider 

återhämtade sig och den sista 

skrevs ut 12 timmar efter 

ankomst. 

II 

R 

  

Ghanei, 

Shohrati, 

Harandi, 

Eshraghi, 

Aslani, 

Alaeddini & 

Manzoori,  

(2007). 

Iran   

16.

  

Inhaled 

corticosteroids 

and long-

acting beta 2-

agonists in 

treatment of 

patients with 

chronic 

bronchiolitis 

following 

exposure to 

sulfur mustard. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka två 

behandlingsmetoder 

med kombinationer av 

inhalationsläkemedel 

på patienter med 

kroniska 

lungkomplikationer 

efter exponering av 

senapsgas. 

Studien var en prospektiv randomiserad 

klinisk kontrollerad studie. Där 105 

patienter från ett center för kemiskt 

skadade delades in i två grupper och 

behandlades med olika mängd och typ av 

kortikosteroider och beta 2 stimulerare. 

Kvaliteten dras ned då studien saknar 

kontrollgrupp, interventionen inleds också 

efter lång tid, slutligen är det ett stort 

bortfall av deltagare. 

Etisk kommitté och samtycke 

N=105 

(39) 

Båda behandlingsmetoderna 

bringade förbättring hos 

patienterna. Dock spelade 

inte mängden steroider någon 

roll i jämförelse med typ av 

beta-2 stimulerare.  

II 

RCT 

 

Huang, 

Chen, Chu, 

Perng, & 

Wu.  

(2008).  

Systemic 

Inflammation 

Caused by 

White Smoke 

Inhalation in a 

Syftet var att 

analysera 

inflammatoriska 

markörer, kliniska 

manifestationer och 

Studien var prospektiv, där en grupp 

soldater utsattes för ett rökmoln 

innehållande zinkklorid från en rökgranat. 

Exponeringen varade från en till fem 

minuter. De drabbade delades in i tre 

n=20 Inflammationsmarkörer 

minskade efter behandling, 

men då ingen kontrollgrupp 

existerade gick det ej att dra 

några slutsatser av detta.   

II 

P 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manzoori%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17687719
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manzoori%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17687719


 

 

  5 

Taiwan 

5. 

Combat 

Exercise 

evaluera behandling 

med bland annat 

kortikosteroider.  

grupper beroende på allvarlighetsgrad. 

Samtliga gavs behandling med steroider. 

Studien saknar kontrollgrupp. 

Etisk kommitté och informerat samtycke. 

 

Irrazabal, 

Capdevila, 

Revich, Del 

Bosco, Luna, 

Vujacich, 

Villa & 

Jorge. 

(2008).  

Argentina 

9.  

Early and late 

complications 

among 15 

victims 

exposed to 

indoor fire and 

smoke 

inhalation. 

Syftet med studien var 

att evaluera och 

analysera både akuta 

och långsiktiga 

interventioner samt 

komplikationer vid 

skador orsakade av 

inhalerad het luft och 

brandrök. 

Studien var en prospektiv, longitudinell, 

deskriptiv observationsstudie. Där intagna 

patienter på en intensivvårdsenhet som 

ventilerades mekaniskt observerades och 

data systematiskt samlades in. Fynd 

presenterades som standardavvikelse. 

Återhämtning och andningsfunktion 

evaluerades mellan de som fått 

steroidbehandling mot kontrollgrupp. 

Kvaliteten påverkas av att 

kontrollgrupperna inte är likartade med 

olika svåra skador, även antalet deltagare 

är litet.  

Etisk kommitté, ej samtycke 

 

n=15 

 

 Den grupp på fyra patienter 

som behandlats med steroider 

förbättrades efter 

behandlingsstart, men var 

svårast sjuka och tog längst 

tid till återhämtning.  

P 

II 

  

Lemière, 

Malo & 

Boutet. 

(1997).  

Canada 

8. 

Reactive 

airways 

dysfunction 

syndrome due 

to chlorine: 

sequential 

bronchial 

biopsies and 

functional 

assessment. 

Författarna presenterar 

symtom och 

histologiska fynd på 

en patient som 

exponerats av retande 

gas, och effekt av 

behandling.  

Detta är fallbeskrivning som är prospektiv, 

där en man exponerats av klorgas i sitt 

arbete. Mannen undersökt med röntgen, 

bronkoskopi och mätning av 

andningskapacitet och behandlas med 

inhalerade kortikosteroider. 

Steroidbehandlingen insattes ca 60 timmar 

efter exponering. Studien har endast en 

deltagare och därmed ingen kontrollgrupp 

vilket drar den dess kvalitet. 

Etisk kommitté eller samtycke nämns inte. 

n=1 Efter 12 dagars behandling 

mådde patienten bättre, hade 

ingen obstruktion och vid 

bronkoskopi hade sekretion 

och hyperemi som setts i det 

initiala skedet minskat. Efter 

en månads 

behandlingsuppehåll tilltog 

besvär och behandling 

återinsattes till symtom 

försvann tre månader efter 

incident.  

III 

P 

 



 

 

  6 

 

Lorin, & 

Kulling. 

(1986).  

Sverige  

15. 

The Bhopal 

tragedy--what 

has Swedish 

disaster 

medicine 

planning 

learned from 

it? 

Syftet var att 

sammanställa en 

rapport om händelsen 

och se vad man i 

svensk 

katastrofplanering 

kunde dra för nytta av 

erfarenheterna. 

Detta kan beskrivas som en retroperspektiv 

observationsstudie, där datainhämtning 

skedde genom intervjuer av läkare och 

ledande personer på sjukhus tio dagar efter 

en katastrof med retande gas. Studien 

saknar kontrollgrupp och saknar tydlig 

struktur, exakta antalet deltagare kan ej 

nämnas.  

Ej etisk kommitté 

n=? Till dem med svåra 

andningsproblem eller 

lungödem gavs steroider och 

då behandlingen upphörde 

efter två till tre dagar återkom 

lungödem bland 40 % av de 

drabbade. Efter återinsättande 

av steroider avtog lungödem. 

R 

III 

 

Moylan & 

Chan. 

(1978). 

USA 

19. 

Inhalation 

injury--an 

increasing 

problem. 

Syftet var att 

analysera förekomst 

komplikationer och 

prognos för 

inhalationsskador efter 

brand.  

100 svårt brännskadade patienter ingick i 

studien varav 33 hade inhalationsskador. 

26 av de inkluderade i studien ingick i en 

dubbel-blindad studie där en grupp fick 

steroidbehandling och en annan inte. 

Metoden är sparsamt beskriven och 

inhalationsskador är även termiska. 

Etisk kommitté nämns ej. 

n=100 Dödligheten var väsentligt 

högre (53 %) i gruppen med 

steroidbehandling som hade 

tre gånger högre 

infektionsförekomst i 

jämförelse med dödligheten 

bland de utan 

steroidbehandling (13 %). 

 

CCT 

II 

 

Nightingale, 

Rogers, 

Chung & 

Barnes. 

(2000).  

UK 

11. 

No effect of 

inhaled 

budesonide on 

the response to 

inhaled ozone 

in normal 

subjects. 

Syftet med studien var 

att studera effekten av 

inhalerade 

kortikosteroider på 

människor med 

inflammationssvar 

efter ozon-exponering.  

Studien var en dubbelt blind randomiserad 

och kontrollerad studie med ”crossover”. 

Där 15 friska personer förbehandlades med 

inhalationssteroider eller placebo. Efter 

fyra veckor mellanrum inleddes den andra 

omgången då placebogruppen behandlades 

med steroider. Mätningar gjordes av 

deltagarnas tillstånd med bland annat 

inflammationssvar och mätning av utandad 

kväveoxid och kolmonoxid, samt 

andningskapacitet med spirometri.  

Informerat samtycke, etisk kommitté 

nämns ej 

n=15 Ingen skillnad kunde påvisas 

statistiskt mellan 

interventionsgrupp och 

placebogruppen.  

I 

RTC 

 



 

 

  7 

 

Parimon, 

Kanne & 

Pierson. 

(2004). 

USA 

18. 

Acute 

inhalation 

injury with 

evidence of 

diffuse 

bronchiolitis 

following 

chlorine gas 

exposure at a 

swimming 

pool. 

 

Syftet var att 

presentera ett 

patientfall med 

symtom och 

behandling. 

Detta är en fallstudie som beskrivs 

prospektiv där en ung man exponerades för 

klorgas i en simhall pga. felande 

klorrening. Symtomdebut och dess 

eskalering beskrivs och insättande av 

behandling med steroider. Kvaliteten på 

denna artikel är begränsad då metoden 

beskrivs mycket sparsamt, inte heller 

artikelförfattarna kan dra några slutsatser. 

 Etisk kommitté nämns ej. 

n=1 Efter fyra veckors 

steroidbehandling 

tillsammans med 

luftrörsvidgande läkemedel 

upplevde patienten 

förbättring trots kvarstående 

symtom. Inga slutsatser 

angående steroidbehandling 

kan dras.  

P 

III 

 

Thamm, 

Perbix, 

Zinser, 

Koenen, 

Wafaisade, 

Maegele, 

Lefering, 

Neugebauer 

& 

Theodorou. 

(2012).  

Tyskland 

1.  

Early single-

shot 

intravenous 

steroids do not 

affect 

pulmonary 

complications 

and mortality 

in burned or 

scalded 

patients. 

Syftet var att evaluera 

effekten av en 

prehospitalt given dos 

steroider, på 

brännskadade 

patienter med eller 

utan inhalationsskada. 

På dess effekt på 

lungskada och 

mortalitet.  

Detta är en retroperspektiv studie där 2079 

patienter ingått i en prospektiv databas 

sedan år 1989, där 442 föll bort främst pga. 

bristande dokumentation om de t.ex. 

behandlats med steroider. Det sker ingen 

uppdelning av termiska skador eller 

inhalationsskada av gas. Kontrollgrupper 

är inte identiska.   

Etisk kommitté  

n=1637 Ingen säkerställd skillnad 

sågs i mortalitet eller 

lungskador bland patienterna. 

Viss ökning av organsvikt 

men minskad dödlighet sågs i 

steroidgruppen, men var 

marginell.  

R 

I 

 

Vagaggini, 

Taccola, 

Conti, 

Carnevali, 

Cianchetti, 

Bartoli, 

Budesonide 

reduces 

neutrophilic 

but not 

functional 

airway 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

inhalerade 

kortikosteroider 

inverkar på ozon-

inducerad 

Tretton astmatiker delades i två grupper 

och blev blint och randomiserat 

exponerade för antingen ozon eller luft 

med en veckas mellanrum. Därefter 

behandlades de med steroider i fyra veckor 

och exponerades åter som innan. 

n=13 

(2) 

Patienterna försämrades efter 

exponering av ozon medan 

inflammationsfaktorer steg. 

Steroidbehandlingen visade 

sig statistiskt minska 

förekomst av 

I 

RCT 

 



 

 

  8 

Bacci, 

Dente, 

Franco, 

Giannini & 

Paggiaro. 

(2001). 

Italien 

12. 

response to 

ozone in mild 

asthmatics 

inflammation i 

luftvägen och minskad 

reaktion vid 

ozonexponering.   

Deltagarna fick skatta sig om hur de 

mådde. Även inflammationsfaktorer och 

andningskapacitet mättes. Studien har ett 

litet antal deltagare. 

Etisk kommitté och samtycke 

inflammationsfaktorer men 

förbättrade inte deltagarnas 

andningsfunktion.   

Vagaggini, 

Cianchetti 

Bartoli, 

Ricci, Bacci, 

Dente, Di 

Franco & 

Paggiaro. 

(2007). 

Italien 

17.  

Prednisone 

blunts airway 

neutrophilic 

inflammatory 

response due 

to ozone expos

ure in 

asthmatic 

subjects. 

Syftet med studien var 

att bekräfta 

kortikosteroiders 

avtrubbande effekt på 

neutrofilsvar och om 

det har någon 

förebyggande effekt 

på andningsbesvär 

som uppkommer.  

Detta var en randomiserad placebo 

kontrollerad studie där 9 deltagande 

astmatiker blint exponerades för ozon eller 

luft efter att ha premedicinerats med 

antingen steroider eller placebo tre dagar i 

förväg. Mätning utfördes innan och efter 

vad gällande andningskapacitet, 

inflammationsmarkörer och 

andningsbesvär. Artikel håller hög kvalitet 

men antalet deltagare är litet och samtliga 

är astmatiker. 

Etisk kommitté och informerat samtycke 

nämns 

n=10 

(1) 

Ingen skillnad i 

andningsbesvär kunde 

verifieras efter 

premedicinering med 

steroider eller placebo. Inte 

heller någon skillnad i 

andningskapacitet, medan 

inflammationsmarkörer 

minskade efter 

steroidbehandling.  

RCT 

I 

 

 


