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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Vid oväntat hjärtstopp ansvarar ambulanssjuksköterskan bland annat för avancerade åtgärder 

för att skapa en fri luftväg. Två vedertagna metoder för detta är endotracheal intubering och 

applicerandet av larynxmask. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att studera användandet av endotracheal intubering jämfört med 

applicering av larynxmask vid oväntat hjärtstopp.  

 

Metod 

Litteraturstudie med kvantitativ ansats. En systematisk sökning av 21 artiklar vilka jämfört 

larynxmask med endotracheal intubering har gjorts via Pub-med och CINAHL. En 

kvalitetsgranskning enligt Forsberg och Wengström har gjorts. 

 

Resultat 

Larynxmask visade sig ha en högre frekvens av lyckade appliceringar jämfört med 

endotracheal intubering. Tid för applicering av larynxmask var kortare i de sju av tio av de 

studerade artiklarna. Tre av tio artiklar visade inte på någon skillnad i tid. Överlevnad efter 

applicering visade att endotrachealtub var associerat med signifikant ökad överlevnad jämfört 

med larynxmask i två av fem studerade artiklar. I resterande artiklar kunde ingen signifikant 

skillnad ses. Larynxmasken visade inte på ett större luftläckage än endotrachealtuben vid 

moderata luftvägstryck och den gick inte att förskjuta ur läge i större utsträckning än 

endotrachealtuben när de utsattes samma kraft. 

 

Slutsats 

Jämfört med endotracheal intubering hade larynxmask fördelen att den hade en högre grad av 

lyckade appliceringar och snabbare tid till etablerad fri luftväg. Patienter vårdade med 

endotracheal intubering var dock associerade med ökad överlevnad efter oväntat hjärtstopp. 

 

Nyckelord 

Endotracheal intubering, larynxmask, prehospital, ambulanssjuksköterska, omvårdnad. 



 

ABSTRACT 

 

Background 

When faced with an unexpected cardiac arrest the ambulance nurse is in responsible for 

taking advanced actions to create a clear airway. Two accepted methods for this is 

endotracheal intubation and application of laryngeal mask. 

 

 Aim 

The purpose of this study was to examine the use of endotracheal intubation compared to 

application of the laryngeal mask in unexpected cardiac arrest. 

 

Method 

Literature study with quantitative approach. A systematic search of 21 articles comparing the 

laryngeal mask with the endotracheal intubation has been made using Pub-Med and CINAHL. 

A quality review according to Forsberg and Wengström has been made. 

 

Results 

Laryngeal mask had a higher rate of successful applications compared with endotracheal 

intubation. Time for applying the laryngeal mask was shorter in seven out of ten of the studied 

articles. Survival after application indicated that the endotracheal tube was associated with 

increased survival compared with the laryngeal mask in two of the five studied articles. In the 

remaining articles, no significant differences were seen. The laryngeal mask did not show any 

difference in air leakage and it could not be displaced from the position to a greater extent 

than the endotracheal tube when exposed to the same force. 

 

Conclusion 

Compared with endotracheal intubation the laryngeal mask had a higher rate of successful 

applications and faster time to established airway when used by prehospital personnel. 

Patients cared for by endotracheal intubation, were however, associated with increased 

survival after unexpected cardiac arrest. 

 

Keywords 

Endotracheal tube, laryngeal mask, prehospital, ambulance nurse, nursing. 
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BAKGRUND 

 

Inledning 

Luftvägsåtgärder som skapande av fri luftväg med endotracheal intubering (ETI) och 

larynxmask (LMA) säkrar vägen till lungan där syrgasutbytet sker och främjar en god 

ventilation och syresättning. Endotracheal intubering är idag ”gold standard” för skapande 

och säkrande av fri luftväg och har varit en etablerad metod att för att säkra luftvägen inom 

ambulanssjukvården vid hjärtstopp utanför sjukhus. Sedan några år tillbaka så har 

larynxmasken blivit ett gällande behandlingsalternativ inom ambulanssjukvården i Sverige. 

Under de senaste fem åren har ambulansen i Nordamerika övergått till larynxmask för att 

minimera avbrott i hjärtlungräddning, då man sett att endotracheal intubering ökat risken för 

esofagusintubering, fler antal appliceringsförsök samt rörelse av tub, vilket påverkat 

kontinuiteten i hjärt- och lungräddningen och sekundärt gett en påverkan på neurologiskt 

gynnsam överlevnad (Wang & Yealy, 2013). Specialistsjuksköterskan utför hjärt- och 

lungräddning samt luftvägsvård genom användande av larynxmask eller endotrachealtub med 

mål att åstadkomma spontan cirkulation (Return Of Spontanieous Cirkulation - ROSC) hos 

patienten och därigenom en ökad överlevnad. Detta är en omvårdnadshandling som i längden 

syftar till att den enskilda individen skall återvinna och bevara hälsa.  

 

Ambulanssjukvårdens historia 

Uttrycket ambulans omnämndes för första gången under Napoleons fälttåg runt om i Europa 

under 1700 talet. En fransk militärläkare, Larrey, introducerade en hästdragen vagn med viss 

sjukvårdsutrustning som snabbt kunde omhänderta de sårade på slagfältet och sedan föra 

dessa till sjukvårdsläger och sjukhus. Omkring 1880 var det hästdragna sjuktransporter och 

framförallt i storstäder som Stockholm och Göteborg. Den första ambulansautomobilen kom 

1910 till Stockholm. Den inköptes av hälsovårdsnämnden och bemannades av Stockholms 

brandkår med placering på Johannes brandstation. Den var försedd med förbandsutrustning 

och hade en topphastighet på 25 km/h (Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia, 2010).  

 

Under 1960- och 1970-talet var yrkestiteln ambulanschaufför, under 1980-talet 

ambulanssjukvårdare. Under 1990-talets andra hälft anställdes legitimerad personal med 
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behörighet att administrera läkemedel, det vill säga sjuksköterskor, något som varit ett krav 

sedan 2005. Sedan 2000-talet arbetar även specialistsjuksköterskor med magisterexamen i 

ambulanssjukvård inom verksamheterna (SOSFS 2000:1). 

 

Det finns två benämningar på fordon inom ambulanssjukvården i Sverige, transportambulans 

samt akutambulans. Transportambulansen är bemannad med personal som utför planerade 

uppdrag mellan sjukhus. Akutambulansen står i beredskap för sjukdomsfall och svarar på 

akuta larm prioriterade mellan 1-3, där prioritet 1 är högsta prioritet. Tid till kvittens på 

prioritet 1- larm är 90 sekunder, prioritet 2 är 120 sekunder och prioritet 3 är 180 sekunder 

(SOSFS 2009:10). Sverige är ett land med olika förutsättningar relaterat till geografi och 

enligt Socialstyrelsen är en rimlig insatstid ca 10 minuter (SOS, 1990:10). Med insatstid 

menas tid från larm till ambulans når en patient med akut livshotande tillstånd.  

 

Kompetens 

Ambulanssjukvården idag har hög kompetens. Sedan 2005 är kravet från Socialstyrelsen att 

det ska finnas minst en legitimerad sjuksköterska per ambulans för att hantera och 

administrera läkemedel (SOSFS 2000:1). Grundkravet är legitimerad sjuksköterska med 

akutsjukvårdserfarenhet, det betyder formell kompetens i form av tre års högskoleutbildning 

samt att ha reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet från akutsjukvård i minst ett år. I 

flera landsting är det idag krav på minst en specialistutbildad sjuksköterska inom ambulans-, 

narkos- eller intensivvård, med andra ord ett år på högskola utöver grundutbildningen som 

sjuksköterska. Formell kompetens inom hälso- och sjukvården förvärvas genom 

högskoleutbildning med yrkesexamen och legitimation för sitt yrke (SOSFS 1997:14).  

 

Riktlinjer 

HLR rådet skapar riktlinjer för att förhindra, behandla och vårda efter ett hjärtstopp i Sverige. 

Dessa riktlinjer grundar sig på internationella och främst europeiska riktlinjer från European 

Resuscitation Council  (ERC). Arbetet med att revidera kunskapsläget kring HLR pågår 

ständigt och detta styrs av International Liason Commité on Resuscitation (ILCOR) samt 

American Heart Association (AHA). Var femte år publiceras nya riktlinjer som bygger på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En studie från AHA, visade vikten av detta (Studneck et 

al., 2012). 
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HLR-rådet skapar riktlinjer som revideras i takt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 

som var det viktigaste i en hjärtstoppssituation var kontinuerlig HLR samt tidig defibrillering 

som återställer hjärtats rytm (HLR-rådet, 2014). Det övergripande målet är att öka 

överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp, genom ett optimalt 

omhändertagande. Målet ska nås genom att utarbeta riktlinjer och utbildningsprogram för 

optimalt omhändertagande vid hjärtstopp, sprida kunskap om hjärt-lungräddning i samhället 

samt stödja forskning och utveckling inom området (HLR-rådet, 2010). 

 

Hjärt-lungräddning 

Varje år drabbas 10000 människor i Sverige av plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. 

Ca 4000 personer får livsuppehållande åtgärder som hjärt-lungräddning och ca 300 av dessa 

skrivs ut från sjukhus. Vid ett hjärtstopp är hjärtat inte längre förmöget att pumpa blodet ut i 

kroppen, hela cirkulationen är avstannad och med hjärt- och lungräddning kan blodet pumpas 

runt manuellt. Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar (30:2) kan ge 

tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare HLR, 

bröstkompressioner och inblåsningar startades, desto större var chansen att överleva ett 

hjärtstopp (Strömsöe, 2013). 

 

Vid plötsligt hjärtstopp är orsaken oftast relaterat till en arytmi, och vanligt förekommande är 

ventrikelflimmer (VF), då hjärtats kammare står och flimrar, vilket leder till att blodet ej 

cirkulerar och syresättningen av livsviktiga organ upphör.  

 

Spontan cirkulation 

Begreppet Return Of Spontanus Cirkulation (ROSC) betyder återkomst av spontan 

cirkulation. Att tidigt identifiera och larma, starta hjärt- och lungräddning, defibrillera samt 

stabilisera genom transport till mottagande sjukhus är kedjan som räddar liv. Fungerar dessa 

länkar så ledde denna algoritm till fler räddade liv och återkomst av spontan cirkulation 

(HLR-rådet, 2010). Studier visade att om man ej har återkomst av spontan cirkulation 

prehospitalt så är överlevnadschanserna minimala. En studie visade att det är låg överlevnad 

hos patienter som inte återfått ROSC utanför sjukhus. I Cincinatti och San Antonio, USA 

gjordes en retrospektiv dataanalys av 2483 hjärtstoppspatienter utanför sjukhus och av dessa 

överlevde 165 (6.6%) Mer än en tredjedel 894 av 2483 (36%) fick ROSC utanför sjukhus, av 
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dessa överlevde 154 av 894 (17.2%) och utan ROSC på plats överlevde 11 av 1589 (0.69%) 

Dessa defibrillerades i ambulansen (Wampler, Colett, Manifold, Velasques & McMullan, 

2012). 

 

Fri luftväg 

Att etablera och skapa en fri luftväg är en prioritet och ett standardkriterium för 

ambulanssjuksköterskan (Hanif, Kaji & Niemann, 2010). Vid medvetslöshet och plötsligt 

hjärtstopp kan tungan bli ett hinder för luften att passera, vilket betyder att luften ej når lungan 

där syrgasutbytet sker, detta leder då till sämre syresättning. Att föra huvudet bakåt med så 

kallat ”haklyft” eller dra ut underkäken med så kallat ”käklyft” är tekniker som är etablerade 

och används globalt för detta ändamål (PHTLS, 2011). 

 

Endotracheal intubering 

Endotracheal intubering är vida använd och uppskattad som artificiell luftväg globalt. Den 

etablerade sig inom ambulanssjukvården på 1980 talet och har betraktats som en säker luftväg 

med säkring mot aspiration. Att säkerställa luftvägen är utmanande för 

ambulanssjuksköterskan i den prehospitala miljön och vid användandet av endotracheal 

intubering krävs oftast flera manövrar då laryngoskop, säkring och justering av tub samt 

sugning av luftväg kan behövas. Studier visade att ett flertal intubationsförsök kan behövas 

och att avbrott i hjärtlungräddning på över en minut inte är ovanligt (Wang, Simeone, Weaver 

& Callaway, 2009). 

 

Flera studier lyfter upp aspekten att upprätthålla kompetens och färdighet gällande intubering 

då ambulanspersonal inte har den kontinuitet som behövs (Studnek et al., 2010). Vid svåra 

intuberingar användes ledare som hjälpmedel, för att etablera luftvägen. En nyligen gjord 

studie ifrågasatte användandet av endotracheal intubering utanför sjukhus på grund av risk för 

esophagusintubering, tubrörelse, hypoxi och bradykardi samt frekvens av upprepade 

intubationsförsök. Endotracheal intubering ökade risken för hyperventilering som kunde 

resultera i ökad intrathorakalt tryck samt sänkt coronar samt cerebral perfusion (Wang och 

Yealy, 2013).  
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Larynxmask 

Larynxmasken introducerades på 1980- talet av Brain och beskrevs som ett nytt koncept att 

etablera en säker luftväg (Eastwick-Field, 1996). Den beskrevs som den saknade länken 

mellan endotrachealtuben och ansiktsmasken och blev snabbt populär och användes av många 

anestesiologer över världen. Egenskaperna med larynxmaskens användarvänlighet framkom 

då en multicenterstudie gjordes på tre sjukhus i Storbritannien, Bristol, Hastings and Reading. 

Resultaten baserade på 164 patientfall visade att den skapade en säker luftväg. Den har också 

beskrivits vara mycket bra i utmanade miljö. En studie upptäckte att med träning, kunde icke 

anestesiologer etablera en pålitlig säker luftväg med denna metod (Leach, Alexander & Stone, 

1993). 

 

Fortfarande så beskrivs endotracheal intubering som ” gold standard” vid etablering av fri och 

säker luftväg, då den är närmast en okontaminerad luftväg, det vill säga fri från aspiration i 

lungan. Larynxmasken beskrevs som en risk då den ej garanterar en isolerad luftväg, detta 

betyder att risken för aspiration är större. Risken för aspiration under pågående 

hjärtlungräddning ökade då dessa patienter ofta nyligen ätit.  

I Sverige ser det olika ut beroende på landsting och vilken behandlingsmetod som gäller. Till 

exempel använder Stockholms län både larynxmask samt endotrachealtub medan Uppsala län 

sedan augusti 2013 har larynxmask som standardmetod vid luftvägssäkring under hjärtstopp 

utanför sjukhus. 

 

En ny larynxmask kallad I-GEL, lanserades på marknaden 2003, den är kufflös och gjord av 

en thermoplastisk elastomer, detta material anpassar sig då det värms upp och formar sig då 

efter den pharyngeala och laryngeala anatomin. En randomiserad kontrollerad studie på 160 

patienter visade att 69 % lyckades med I-GEL i jämförelse med 74 % som lyckades med 

vanlig larynxmask (Ostermayer & Gausche-Hill, 2012). 

 

Tidigare studier inom området 

Sedan larynxmaskens intåg på den artificiella luftvägsmarknaden via dr. Brain 1981, såldes 

den sedan in i United Kingdom 1988 samt i United States 1992. Studier som jämför 

larynxmask med endotracheal intubering utanför sjukhus är vanligt förekommande. 

Larynxmasken är en ”Supraglottisk luftväg” (SGA) och startade sin användning på 

operationssalar och är idag vanlig i prehospital miljö. ”Extraglottisk” definierar dess klass, 
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den är ej våldsam på larynx och säkrar via oropharynx god ventilation. Prehospitalt var den 

omtyckt tack vare sin enkelhet, smidig vid träning, dess förutsägbarhet samt snabbhet vid 

användning (Ostermayer & Gausche-Hill, 2014). 

 

Endotracheal intubering har länge betraktas som standardkriteriet för säkring av luftvägen. 

Denna metod krävde dock mer färdigheter i den prehospitala miljön. En oupptäckt esofagal 

intubering, distraktion från HLR samt hyperventilation med sänkt cerebral samt coronar 

perfusion var vanliga fynd. Vid en studie med tre intubationsförsök vid prehospitala 

hjärtstopp blev utfallet 69.9 %, 84.9 % och 89.9% lyckade intuberingar. Det har också visats 

att intubationsförsök avbröt HLR under ca två gånger med en avbrottstid på cirka 109 

sekunder (Wang, O`Connor, Schnyder, Barnes & Mergagel, 2000). 

 

Vid luftvägsåtgärder utanför sjukhus fanns flera aspekter som är utmanande: 1) varje patient 

hade en potentiellt full magsäck, 2) även om intuberingen misslyckades kunde vissa luftvägar 

ändå säkras och 3) hade utövaren i den prehospitala vården har full kompetens och färdigheter 

att intubera? (Wayne, Slovis & Pirallo, 1999). 

 

Omständigheter och miljöaspekter på platsen påverkade andelen lyckade intubationsförsök, 

misslyckad intubering orsakades i ca 85 % av fallen med 20 % incidens av distraktion på 

scenen samt 40 % på grund av dåligt med plats vid intuberingsförsöket. I mer än hälften av 

fallen så höll personalen huvudet mellan deras knän vid intubationsförsöket, vilket inte var det 

mest ideala läget vid intubation (Egly et al., 2010). 

 

Studier visade att tidsavbrott i hjärt- och lungräddning relaterat till upprepade 

intubationsförsök var associerat med förlust av perfusion. Vidare beskrevs problem som 

oupptäckt esofagusintubering, tubrörelser, kufftryck, problem vid laryngoskopin som ledde 

till oxygendesaturation samt att metoden i sig flyttade fokus från det som var nyckeluppgiften, 

den livräddande insatsen, det vill säga kontinuitet i HLR (Aufderheide et al., 2011).  

 

Essensen av de metoder vi beskriver är att rädda liv samt minska lidande och hospitalisering. 

För att påverka detta så är det viktigt att kedjan som räddar liv fungerar vilket i förlängningen 

leder till ROSC (HLR-rådet, 2010). Denna kedja är beroende av tidig identifiering, tidig HLR, 

tidig defibrillering. Studnek et al., 2010 beskrev att minimerade avbrott i hjärt- och 

lungräddningen samt sänkt ambition i avancerad luftväg ledde till ökad överlevnad vid 
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OHCA. Studier visade att avancerad luftvägsvård flyttade fokus från kontinuiteten i hjärt- och 

lungräddningen och genom detta så påverkades överlevnaden negativt vid hjärtstopp utanför 

sjukhus. Studnek et al. (2010) lyfte även fram rekommendationer där avancerad luftvägsvård 

ej borde påbörjas innan återkomst av spontan cirkulation (ROSC) eller efter tre cykler in i 

hjärt- och lungräddningen. 

 

Problemformulering 

Vid plötsligt oväntat hjärtstopp prehospitalt är målet för ambulanssjuksköterskan att patienten 

ska återfå liv och hälsa. Inom ambulanssjukvården i Sverige är endotracheal intubering på väg 

att ersättas av larynxmask som behandlingsmetod vid prehospitala hjärtstopp. Denna studie 

vill kartlägga evidensen för de olika metoderna. 

 

Ambulanssjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienten och även dess anhöriga. 

Detta sker i en ständigt skiftande miljö med ett varierande patientklientel på dygnets alla 

timmar oavsett årstid. Därför är det viktigt att ambulanssjuksköterskan har både en reell och 

formell kompetens för att klara den uppgiften genom att kunna ge HLR med god kvalitet. Där 

ingår avancerad luftvägsvård som ett viktigt moment. Denna studie är av betydelse för ämnet 

vårdvetenskap i den meningen att det ytterligare kan belysa och sammanfatta tidigare gjorda 

studier inom området avseende omvårdnadsåtgärder som avancerad luftvägsvård av patienter 

med hjärtstopp. Studien har också betydelse för det kliniska arbetet inom 

ambulanssjukvården. Författarnas förhoppning är att resultatet av denna studie ska kunna 

appliceras inom nämnda verksamhet där resultatet kan ytterligare styrka evidensen att ersätta 

endotracheal intubering med larynxmask alternativt påvisa brister i det förfarandet vilka kan 

leda till att endotracheal intubering på nytt kommer att användas som behandlingsmetod 

prehospitalt. Detta för att i framtiden kunna ge ett optimalt omhändertagande och därigenom 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för att patienten ska återfå hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att studera användandet av endotracheal intubering jämfört med 

applicering av larynxmask vid oväntat hjärtstopp.  
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Frågeställningar 

1. Finns skillnad avseende andelen lyckade insättningar av endotrachealtub och larynxmask? 

2. Finns skillnad avseende tid till applicering vid insättning av endotrachealtub och 

larynxmask? 

3. Finns skillnad avseende överlevnad efter applicering av endotrachealtub och larynxmask? 

4. Går det att identifiera några ytterligare styrkor och svagheter redskapen emellan? 

 

METOD 

Design 

Litteraturstudie med kvantitativ ansats, sökning via databaser. 

 

Urval 

Inklusionskriterier i denna litteraturstudie var artiklar som belyste oväntat hjärtstopp som skett 

prehospitalt eller under liknande oväntade förhållanden intrahospitalt eller vid 

simulatorövningar. Kriterier för urval var larynxmask inklusive varianten I-Gel, gällande 

endotracheal intubering så var det studier som belyste intubering med laryngoskop som 

hjälpmedel. Alla inkluderade studier var skrivna på engelska. Artiklar äldre än 15 år och 

artiklar som inte gjorde jämförelser mellan endotracheal intubering och larynxmask har 

exkluderats. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes i april 2014. Vetenskapliga artiklar har sökts i Pubmed och 

CINAHL. För att hitta artiklar med relevans för ämnet användes sökorden out-of-hospital, 

endotracheal, laryngeal mask, prehospital airway management, ETI, LMA, OHCA outcome, 

prehospital, ambulance, laryngeal mask vs endotracheal, cardiac arrest, I-Gel, tracheal tube i 

olika kombinationer. Sökningarna finns sammanfattade i Tabell 1. 
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Tabell 1. Sökprocess 

Databas Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Utvalda artiklar 

till granskning 

Pubmed 

Out-of-Hospital 

endotracheal AND 

laryngeal mask 

Human, 15 year 

or less. 
10 8 6 6 

Pubmed 

Prehospital, airway 

management AND 

Laryngeal mask 

Human, 15 year 

or less. 
75 17 8 3  

Pubmed ETI AND LMA 
Human, 15 year 

or less. 
8 6 5 2  

Pubmed 
OHCA outcome AND 

prehospital 

Human, 15 year 

or less. 
44 10 3 2  

Pubmed 
Ambulance AND 

laryngeal 

Human, 15 year 

or less. 
78 10 5 1  

CINAHL 
Laryngeal mask vs 

endotracheal 
15 year or less. 10 4 2 1 

Pubmed 

Cardiac arrest AND 

endotracheal AND 

laryngeal mask 

Human, 15 year 

or less. 
34 16 5 1  

Pubmed I-gel AND tracheal tube 
Human, 15 year 

or less. 
14 5 1 1 

Via recommended 

articles efter 

sökning 

     4 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna har använt en metod beskriven av Forsberg och Wengström (2008). Via träffarna 

av sökningarna lästes först titlar och sedan abstrakts hos de studier som identifierats som 

överensstämmande med studiens syfte. De artiklar som ansågs vara intressanta för granskning 

lästes i sin helhet för att genom detta lyfta fram artiklar med signifikans för vårt syfte. 

Slutligen framkom 21 artiklar som användes till resultatet, 17 av dessa framkom genom 

sökning i Pubmed och CINAHL och 4 framkom som relaterade studier till de sökta artiklarna. 

Antalet unika titlar som valts ut i varje sökning kan utläsas i Tabell 1.  

 

Bearbetning och analys 

Författarna har läst identifierade artiklar. En kvalitetsbedömning och analys av dessa artiklar 

har gjorts enligt Forsberg och Wengström. Via denna granskning som gick igenom studiens 

syfte, frågeställning, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning analyserades varje 

artikel. Kvalitetsbedömningen har delats in i tre nivåer med hjälp av en granskningsmall där 



 

10 

designens genomförande värderades ha hög, medel eller låg kvalitet. Sedan har en 

sammanvägning av kvalitetskriterierna gjorts, vilken graderade studierna enligt följande 

kriterier: starkt, måttligt eller lågt bevisvärde. En sammanfattning i en så kallad artikelmatris, 

där bedömningen av studiernas kvalitet framgår, har gjorts. Artikelmatrisen har bifogats som 

Bilaga 1. Utifrån frågeställningarna har data som är relevant extraherats genom användandet 

av passande mallar enligt Forsberg och Wengström (2008). En innehållsanalys enligt 

Forsberg och Wengström (2008) för att identifiera styrkor och svagheter med de olika 

metoderna har utförts och resultatet för frågeställning 4 har sammanställts deskriptivt.  

 

Etiska överväganden 

Använda studier i detta arbete var bedömda och godkända av en etisk kommitté.  

Studien har avsett att presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder att larynxmask 

skulle vara ett bättre alternativ än endotracheal intubering prehospitalt, det vore oetiskt att 

endast presentera de artiklar som stöder forskarens åsikt. 

 

RESULTAT 

 

Totalt inkluderades 21 studier för granskning, dessa finns sammanfattade i en artikelmatris 

som bifogas som Bilaga 1. Samtliga var kvantitativa studier som jämförde endotracheal 

intubering (ETI) med larynxmask (LMA). Ett flertal av studierna (8/21) var så kallade 

manikin-studier där mätningar och observationer gjordes på en simulatordocka. Fyra (4/21) av 

de studerade artiklarna innehöll mätningar och observationer från kliniken. Resterande nio 

(9/21) studier var undersökningar gjorda från databaser med ett stort urval. En 

sammanfattning av de utvalda artiklarna, där typ av undersökning och antal applicerade 

endotrachealtuber och larynxmasker framgår, finns beskriven i tabell 2. I resultatet har 

författarna utgått från studiens syfte och undersökt andelen lyckade appliceringar, tid för 

applicering och överlevnad efter applicering samt ytterligare styrkor och svagheter för 

endotrachealtub respektive larynxmask.  
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Tabell 2. Sammanfattning av studerade artiklar. 

Studie Antal ETI/LMA Typ av undersökning 

Burkey et al. (2011) 41/41 Simulatordocka 

Carlson et al. (2010) 5/5 Klinisk undersökning 

Chen & Hsiao (2008) 52/52 Simulatordocka 

Deakin et al. (2004) 52/52 Klinisk undersökning 

Deakin et al. (2009) 439/46 Databas 

Diggs et al. (2014) 74993/2911 Databas 

Gruber et al. (2013) 120/120 Simulatordocka 

Hasegawa et al. (2013) 41972/239550 Databas 

Hoyle et al. (2006) 56/56 Simulatordocka 

Kajino et al. (2011) 1679/3698 Databas 

McMullan et al. (2014) 5591/55 Databas 

Nakstad & Sandberg (2011) 20/0/20 Simulatordocka 

Rieter et al. (2012) 11/11 Simulatordocka 

Ruetzler et al. (2011) 32/41 Simulatordocka 

Shin et al. (2011) 250/391 Databas 

Tanabe et al. (2012) 16054/34125 Databas 

Uppal et al. (2008) 20/20 Klinisk undersökning 

Wang et al. (2010) 10356/571 Databas 

Wang et al. (2012) 8487/239 Databas 

Weksler et al. (2003) Testtillfälle: 47/47 

6 mån: 29/29 

Simulatordocka 

Yeung et al. (2014) 50/25 Klinisk undersökning 

   

 

Lyckad applicering 

För att optimera omvårdnaden för patienten är det viktigt att en fri luftväg snabbt kan 

etableras. Det är därför betydelsefullt att använda ett redskap som vårdaren kan hantera och 

placera korrekt. I Tabell 3 presenteras resultatet över antal lyckade appliceringar för 

endotrachealtub och larynxmask. För endotrachealtub var resultatet mellan 54-100% och 

motsvarande siffror för larynxmask var 66-100 %. I Tabell 3 beskrevs studier som kartlagt 

andelen lyckade appliceringar av endotrachealtub och larynxmask. 
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Tabell 3. Andel lyckade insättningar av endotrachealtub och larynxmask. 

Studie Antal ETI/LMA 
Andel lyckade appliceringar i procent (%). 

ETI LMA  

Burkey et al. (2011) 41/41 93 99  

Chen & Hsiao (2008) 52/52 66,0 90,5  

Deakin et al. (2004) 52/52 71,2 88,5  

Diggs et al. (2014) 74993/2911 85,3 66,0  

Gruber et al. (2013) 120/120 54 100  

Hoyle et al. (2006) 56/56 Ingen signifikant skillnad Ingen signifikant skillnad  

Ruetzler et al. (2011) 32/41 
Testtillfälle: 78 

3 mån: 58 

100 

100 
 

Wang et al. (2010) 10356/571 77,0 95,3  

Weksler et al. (2003) 
Imlärningstillfälle: 47/47 

6 mån: 29/29 

57,4 

63,0 

100 

93 
 

Yeung et al. (2014) 50/25 100 88  

 

 

Totalt tio studier berörde antal lyckade appliceringar av de båda redskapen. Sex av tio studier 

var gjorda på simulatordocka, två var genomförda mätningar i kliniken och två kom från 

databaser med stort urval. I sex av tio studier (Burkey et al., 2011; Chen & Hsiao, 2008; 

Deakin et al., 2004; Gruber et al., 2013; Ruetzler et al., 2011; Weksler et al., 2003) som berör 

andelen lyckade etablerade luftvägar fanns en signifikant skillnad där larynxmask lyckades 

oftare än endotracheal intubering (88,5-100 % jämfört med 54-93 %, p = 0.0001-0.05). 

Liknande resultat sågs i studien av Wang et al. (2010) som visade att lyckade appliceringar av 

larynxmask var 95,3 % (95 % konfidensintervall: 95,3-96,9) och att andelen lyckade 

intuberingar var 77,0 % (95 % konfidensintervall: 76,1-77,9 %), dock redovisades där ingen 

signifikant skillnad med p-värde. 

 

 Studien av Yeung et al. (2014) visade på signifikant skillnad där placering av endotrachealtub 

lyckades oftare än larynxmask (100 % jämfört med 88 %, p < 0.05). Liknande resultat fanns i 

studien av Diggs et al. (2014) som visade att lyckade intuberingar var 85,3 % (95 % 

konfidensintervall: 85,0-85,5) och att andelen lyckade appliceringar av larynxmask var 66 % 

(95 % konfidensintervall: 64,3-67,7 %). 
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En studie (Hoyle et al., 2006) visade inte på någon signifikant skillnad (p = 0.082) mellan 

redskapen. Samtliga studier utom en (Yeung et al., 2014) undersökte personal med mindre 

vana än anestesipersonal att använda endotrachealtub och larynxmask, såsom prehospital 

personal, paramedics och ambulanspersonal, och läkare under utbildning. I studien av Yeung 

et al. undersöktes patienter som vid riktiga hjärtstopp fått vård av det aktuella sjukhusets 

hjärtstoppsteam. 

 

I studien av Deakin, Peters, Tomlinson och Cassidy (2004) visades att insättning av 

larynxmask lyckades i 80 % (12/15) av fallen där endotracheal intubering misslyckades. 

 

I Gruber et al. (2013) studie jämfördes förmågan hos ambulanspersonal att applicera sex olika 

redskap för avancerad luftvägsvård med endotracheal intubering på en simulatordocka. Ett av 

redskapen som inkluderades i studien var larynxmask. Studien gjordes över tid, mätningar 

gjordes vid testtillfället, efter 1 månad och efter 3 månader. I studien observerades ej 

upptäckta felplaceringar av endotrachealtuben vid 20%, 18% respektive 15% av fallen. Totalt 

kunde bara ett (< 1 %) fall av flerplacerade larynxmasker ses under de olika försöken. Även 

Ruetzler et al. (2011) jämförde endotracheal intubering med larynxmask över tid. Signifikant 

skillnad fanns där applicering av larynxmask lyckades oftare än endotracheal intubering efter 

både en månad (100 % jämfört med 78 %, p = 0,002) och efter tre månader (100 % jämfört 

med 58 %, p < 0,001). En liknande studie gjordes av Weksler et al. (2003) där antal lyckade 

appliceringar jämfördes vid inlärningstillfället och 6 månader senare. Signifikant skillnad sågs 

där applicering av larynxmask lyckades oftare än endotracheal intubering både vid 

inlärningstillfället (100 % jämfört med 57,4 %, p < 0,02)  och efter 6 månader (93 % jämfört 

med 63 %, p < 0,001). 

 

Tid för applicering 

Att på ett snabbt sätt kunna skapa en fri luftväg är högsta prioritet vid vård av en medvetslös 

patient. För att ventilera patienten måste luftvägen göras fri antingen med hjälp av enkla 

hjälpmedel eller genom avancerad luftvägsvård. I tabell 4 beskrivs studier som kartlagt tid i 

sekunder (s) till etablerad luftväg med endotrachealtub och larynxmask. För endotrachealtub 

var tiden 15,8-83,5 s, motsvarande siffror för larynxmask var 7,6-47s. 
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Tabell 4. Tidsåtgång för applicering av endotrachealtub och larynxmask i de olika studierna. 

Studie Antal ETI/LMA 
Tid i sekunder till lyckad applicering. 

ETI LMA  

Burkey et al. (2011) 41/41 
Erfarna vårdare: 32 

Oerfarna vårdare : 42 

19 

35 
 

Chen & Hsiao (2008) 52/52 46 23  

Deakin et al. (2004) 52/52 52 47  

Gruber et al. (2013) 120/120 39,4 10,2  

Hoyle et al. (2006) 56/56 

Sittande: 35 

Liggandes: 83,5 

På sidan: 42,5 

24 

30,5 

42,5 

 

Kajino et al. (2011) 1679/3698 Från hjärtstopp: 1032 948  

Nakstad & Sandberg (2011) 20/0/20 28,0 12,3  

Rieter et al. (2012) 11/11 22,7 7,6  

Ruetzler et al. (2011) 32/41/41 
Testtillfälle: 36,9 

Efter 3 mån: 29,5 

21,9 

18,3 
 

Yeung et al. (2014) 50/25 15,8  8,0  

     

 

 

Av de artiklar som inkluderades i litteraturstudien var det tio artiklar som belyste tid till 

applicering för endotrachealtub och larynxmask. En sammanställning av resultaten visade att 

det fanns en signifikant skillnad i tid till etablerad luftväg i sju av de tio studierna (Burkey et 

al., 2011; Gruber et al., 2013; Hoyle et al., 2006; Kajino et al., 2011; Nakstad & Sandberg, 

2011; Rieter et al., 2012; Ruetzler et al., 2011). I samtliga dessa studier var applicering av 

larynxmask ett snabbare alternativ än endotracheal intubering (7,6-42,5 sekunder jämfört med 

28-83,5 sekunder, p = 0.001-0.05). I tre av tio studier (Chen & Hsiao, 2008; Deakin et al., 

2004; Yeung et al., 2014) sågs inte någon signifikant skillnad i tid till applicering (p > 0,05; p 

= 0,22; p = 0,109) 

 

I studierna gjorda av Hoyle, Jones, Deibel, Lock & Reischman (2006) och Nakstad & 

Sandberg (2011) beskrevs tid till etablerad luftväg hos patienter med begränsad åtkomst av 

luftvägen. I båda studierna sågs signifikant kortare tid för applicering av larynxmask jämfört 

med endotracheal intubering då det fanns en begränsad åtkomst till patientens luftväg (12,3-

42,5 sekunder jämfört med 28-83,5 sekunder, p < 0,001). 
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Kajino et al. (2011) studerade tid i minuter från debut av hjärtstopp till etablerad luftväg med 

endotrachealtub eller larynxmask. Samtidigt som de kunde se en  signifikant skillnad i tid där 

larynxmasken var snabbare att applicera än endotrachealtuben (948 sekunder jämfört med 

1032 sekunder, p<0,001) visade deras resultat att en tidig placering av avancerad luftväg var 

associerat med bättre neurologisk utfall för patienten. 

 

Reiter, Strother & Weingart (2012) jämförde endotracheal intubering med larynxmask vid 

simulerat hjärtstopp där blivande läkare övade på en simulatordocka. Trots att både 

medelvärde för tid till etablerad luftväg (122,8 sekunder jämfört med 265,6 sekunder, p = 

0,001) och medelvärde för tidsåtgång för skapande av luftväg (7,6 sekunder jämfört med 22,7 

sekunder, p = 0,002) var signifikant kortare för larynxmasken jämfört med endotrachealtuben 

kunde ingen signifikant skillnad ses för tid till defibrillering (73,3 sekunder jämfört med 96,6 

sekunder, p = 0,20) eller procent hands-off-tid för HLR (17,0 % jämfört med 18,1 %, p = 

0,61) vid en jämförelse mellan de både redskapen. Med hands-off-tid menades tid då 

hjärtkompressioner inte pågår. Gruber et al. (2013) beskrev däremot i sin studie, där frivilliga 

Emergency Trained Technichians (EMT) i Österrike utan tidigare träning i avancerad 

luftvägsvård simulerat HLR på docka, att total hands-off-tid var signifikant högre för patienter 

som vårdats med endotrachealtub jämfört med larynxmask (39,4 sekunder jämfört med 10,2 

sekunder, p < 0,05). Yeung et al. (2014) studerade no flow ratio, det vill säga tid utan 

hjärtkompressioner, hos patienter som fått HLR efter hjärtstopp på eller utanför sjukhus. Där 

framgick att no flow ratio minskade signifikant efter applicering av både endotrachealtub (24 

%, p= 0,012) och larynxmask (28 %, p = 0,0001). 

 

Överlevnad efter applicering 

Syftet för avancerad luftvägsvård prehospitalt med endotrachealtub eller larynxmask är att 

patienten ska återfå ROSC, överleva fram till sjukhus och förhoppningsvis skrivas ut från 

sjukhus med intakt neurologi. I Tabell 5 beskrevs studier som kartlagt överlevnad efter vård 

med endotrachealtub och larynxmask. 
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Tabell 5. Överlevnad efter applicering av endotrachealtub respektive larynxmask 

Studie 
Antal 

ETI/LMA 

Överlevnad utifrån antalet patienter som har vårdats med ETI/LMA 

efter hjärtstopp i procent (%). 

 ETI LMA 

Hasegawa et al. 

(2013) 
41972/239550 Neurologiskt gynnsam överlevnad  1,0  1,1 

Kajino et al. 

(2011) 
1679/3698 Neurologiskt gynnsam överlevnad efter 1 mån 3,6 3,6 

McMullan et al. 

(2014) 
5591/55 Neurologiskt intakt överlevnad 5,4 5,2 

Tanabe et al. 

(2012) 
16054/34125 Neurologiskt gynnsam överlevnad efter 1 mån 1,14 0,98 

Wang et al. (2012) 8487/239 Överlevnad till utskrivning från sjukhus 4,7 3,9 

 

 

Fem av de granskade artiklarna i denna litteraturstudie studerade överlevnaden efter 

utskrivning från sjukhus hos patienter som vårdats med endotrachealtub eller larynxmask vid 

prehospitala hjärtstopp. Samtliga var studier baserade på databaser med ett stort antal 

deltagare. I studien av Kajino et al. (2011) fanns ingen signifikant skillnad mellan 

endotracheal intubering och larynxmask avseende neurologiskt gynnsam överlevnad efter 1 

månad (3,6% jämfört med 3,6 %, p = 0,95). Däremot visade studierna av McMullan et al. 

(2014) och Tanabe et al. (2012) på signifikant skillnad avseende ökad neurologiskt intakt 

överlevnad och neurologiskt gynnsam överlevnad efter en månad hos patienter som vårdats 

med endotracheal intubering jämfört med larynxmask (1,14-5,4 % jämfört med 0,98-5,2 %, p 

= 0,01-0,001). McMullan et al. (2014) beskrev också en större chans till ROSC (33,8 % 

jämfört med 25,5 %, p < 0,001), ökad överlevnad till sjukhus (26,6 % jämfört med 21,4 %, p 

< 0,001) och ökad överlevnad till utskrivning från sjukhus (8,3 % jämfört med 6,7 %, p < 

0,001) för patienter som vårdats med endotracheal intubering jämfört med larynxmask. 

 

Studien av Hasegava, Hiraide, Chang & Brown (2013) visade på en neurologiskt gynnsam 

överlevnad på 1,0 % (95 % konfidensintervall: 0,9-1,1 %) hos patienter som vårdats med 

endotracheal intubering. Motsvarande siffror för patient som vårdats med larynxmask var 1,1 

% (95 % konfidensintervall: 1,1-1,2 %). I samma studie kunde även ses att oddsen för att 

överleva med gynnsamt neurologiskt utfall minskade vid både intubering och applicering av 

larynxmask jämfört med patienter som handventilerats med enbart mask och blåsa (p <0,001). 
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Wang et al. (2012) beskrev att överlevnad till utskrivning från sjukhus var 4,7 % för patienter 

som vårdats med endotracheal intubering. Motsvarande siffra för patienter vårdade med 

larynxmask var 3,9 %. Jämfört med lyckad applicering av larynxmask var lyckad intubering 

associerat med ökad överlevnad till utskrivning från sjukhus (justerat OddsRatio: 1,40; 95 % 

konfidensintervall: 1,04-1,89) 

 

Styrkor och svagheter med endotrachealtub respektive larynxmask 

 

Ytterligare styrkor och svagheter mellan de olika metoderna identifierades.  

 

Läckage 

En av de granskade studierna jämförde skillnad i läckage vid olika luftvägstryck för 

endotrachealtub och larynxmask (Uppal, Fletcher & Kinsella, 2008). Den visade att ingen 

signifikant skillnad avseende läckagefraktion eller läckagevolym kunde ses vid luftvägstryck 

på 15 cmH2O (p = 0,61 respektive p = 0,11) och 20 cmH2O (p = 0,60 respektive p = 0,67). 

Däremot kunde en signifikant skillnad ses där medianskillnad i läckagevolym för larynxmask 

var 26,5 ml mer än endotrachealtub vid luftvägstryck på 25 cmH2O (p = 0,006).  

 

Säkerhet placering 

För patientsäkerheten är det viktigt att det applicerade redskapet för avancerad luftvägsvård 

sitter säkert på plats efter applicering. I en granskad studie av Carlson, Mayrose & Wang 

(2010) undersöktes hur mycket kraft som behövdes för att förskjuta en endotrachealtub eller 

larynxmask som var fäst med tejp på patienten minst 4 cm. Resultatet var 8,3 kg (18,3 lb) för 

endotrachealtuben mot 6,5 kg (14,4 lb) för larynxmasken.  

 

DISKUSSION 

 

Larynxmasken visade sig ha en högre frekvens av lyckade appliceringar jämfört med 

endotrachealtuben i de artiklar som studerat prehospital personal eller personal med 
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motsvarande erfarenhet. Det stora undantaget var cohortstudien med stort antal deltagare, av 

Diggs et al. (2014) som visade på det omvända. Även studien av Yeung et al. (2014), som 

studerade van anestesipersonal, visade på högre frekvens av lyckade appliceringar med 

endotracheal intubering. 

 

Tid för applicering av larynxmask var kortare i de flesta (7/10) av de studerade artiklarna. Tre 

av tio artiklar visade inte på någon skillnad i tid och ingen artikel visade på att 

endotrachealtub var snabbare att applicera än larynxmask.  

 

Överlevnad efter applicering av endotrachealtub och larynxmask visade att endotrachealtuben 

var associerat med ökad överlevnad jämfört med larynxmask i två av fem studerade artiklar. I 

resterande tre artiklar kunde ingen signifikant skillnad ses.  

 

Larynxmasken visade inte på ett större luftläckage än endotrachealtuben vid moderata 

luftvägstryck och den inte gick att förskjuta ur läge i större utsträckning än endotrachealtuben 

när de utsattes samma kraft. 

 

Resultatdiskussion 

Lyckad applicering 

Resultatet i denna studie visade att applicering av larynxmask lyckades oftare än 

endotrachealtub (Burkey et al., 2011; Chen & Hsiao, 2008; Deakin et al., 2004; Gruber et al., 

2013; Ruetzler et al., 2011; Weksler et al., 2003). Tidsavbrott i hjärt- och lungräddning 

relaterat till upprepade intubationsförsök var associerat med förlust av perfusion vilket ledde 

till oxygendesaturation samt att metoden i sig flyttade fokus från det som var nyckeluppgiften, 

den livräddande insatsen, det vill säga kontinuitet i HLR (Aufderheide et al., 2011). Här 

kunde alltså ses en tydlig fördel med användning av larynxmasken vid prehospitala hjärtstopp. 

En säker luftväg som kunde etableras snabbt och på så få försök som möjligt gav möjlighet 

till ett förbättrat omhändertagande genom optimal HLR för patienten. 

 

En förklaring till att larynxmask applicerad av prehospital sjukvårdspersonal eller 

motsvarande lyckades i högre grad än endotrachealtub kan bero på att endotracheal intubering 

är en tekniskt svår färdighet som sällan utförs prehospitalt. Inlärningskurvan för endotracheal 

intubering går upp emot 60 intuberingar och vid utebliven exponering för proceduren tappar 
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utövaren färdighet. En tidigare studie gjord på ambulanspersonal i Storbritannien visade att en 

ambulanspersonal utförde endotracheal intubering i snitt 1-4 gånger årligen (Thomas & 

Benger, 2011). Då larynxmask är lättare att applicera bör den därför vara ett bra alternativ till 

endotrachealtub vid prehospitala hjärtstopp 

 

En styrka med larynxmasken är dess enkelhet och studier visade att den ofta lyckas appliceras 

på första försöket. Pennant et al. (1992) beskrev att paramedics-studenter i 94 % kunde 

ventilera patienter efter första försöket med larynxmask. Något som stämmer väl med 

resultaten av denna studie. Pennant et al. (1992) skrev vidare att larynxmasken jämfört med 

endotrachealtuben var lättapplicerad av nyutbildad personal, rapporterade mindre problem 

samt gav god oxygensaturation. 

 

 

Studierna av Gruber et al. (2013), Ruetzler et al. (2011) och Weksler et al. (2003) visade på 

liten eller ingen förlust av förmåga att applicera larynxmask över tid. Vid ovan nämnda 

studier var andelen lyckade appliceringar efter 3-6 månader fortfarande 97-100 % för 

larynxmask. Motsvarande siffror för endotrachealtub var 58-85 %. I Reutzler et al. (2011) 

studie minskade andelen lyckade endotracheala intuberingar efter 3 månader medan det i 

studierna av Gruber et al. och Weksler et al. sågs en ökning i andelen lyckade appliceringar av 

endotrachealtub efter 3 mån. Det gick alltså att se att förlusten av förmåga att applicera 

larynxmask var mindre än den för endotrachealtuben en viss tid efter inlärningstillfället. Det 

stämde väl med det som Studnek et al. (2010) skrev att ett flertal studier lyfter upp 

nödvändigheten att upprätthålla kompetens och färdighet gällande intubering då 

ambulanspersonal inte har den kontinuitet som behövs.  

 

En styrka i resultatet angående lyckad applicering var att resultaten i de granskade artiklarna 

var överensstämmande. De flesta studerade artiklar (9/10) visade på att applicering av 

larynxmask lyckades oftare eller lika ofta som endotracheal intubering. En svaghet i resultatet 

kan vara att den mest aktuella granskade artikeln (Diggs et al., 2014) visade på det motsatta 

och det vore intressant med vidare forskning om varför. Frågan om applicerbarhet på 

ambulanssjukvård kan också diskuteras då några granskade studier var gjorda i simulatormiljö 

och ej av ambulanspersonal. 
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Tid för applicering 

Flertalet av de granskade artiklarna visade på tidsvinst vid applicering av larynxmask jämfört 

med endotrachealtub (Burkey et al., 2011; Gruber et al., 2013; Hoyle et al., 2006; Kajino et 

al., 2011; Nakstad & Sandberg, 2011; Rieter et al., 2012; Ruetzler et al., 2011). Användandet 

av endotrachealtub krävde oftast flera manövrar då laryngoskop, tubsäkring och justering, 

sugning av luftväg kunde behövas. Studier visade att ett flertal intubationsförsök kan behövas 

och att avbrott i hjärtlungräddning på över en minut inte var ovanligt (Wang et al., 2009). 

HLR enligt formen 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar (30:2) i en cykel med minimala 

avbrott i kompressionerna rekommenderas (HLR-rådet, 2010). Larynxmask kan därför vara 

ett bra hjälpmedel vid hjärtstopp eftersom metoden är associerat med kortare tid för 

applicering än endotracheal intubering och därigenom kan minska oönskade stopp i 

kompressionerna vid applicering. Det var något som kunde ses i Gruber et al. (2013) studie 

där total hands-off-tid var signifikant högre för patienter som erhållit endotrachealtub jämfört 

med larynxmask. En annan studie visade inte på någon skillnad i hands-off-tid mellan de olika 

hjälpmedlen (Rieter et al., 2012). Det vore intressant att vidare undersöka andelen hands-off-

tid vid hjärtstopp vid en jämförelse mellan endotrachealtub och larynxmask. 

 

I den prehospitala miljön är förhållandena sällan ideala. Patienter med hjärtstopp kan ofta 

ligga illa till i trånga utrymmen samt med distraktioner i form av anhöriga eller 

förbipasserande. I två studier sågs signifikant kortare tid för applicering av larynxmask då det 

fanns en begränsad åtkomst till patientens luftväg (Hoyle et al., 2006; Nakstad & Sandberg, 

2011). Detta är något som också Egly et al. (2010) beskrivit där miljöaspekter på platsen 

påverkade andelen lyckade intubationsförsök, misslyckad intubering orsakades i ca 85 % av 

fallen med 20 % incidens av distraktion på scenen samt 40 % av dåligt med plats vid 

intuberingsförsöket.  

 

Burkey, Jeanmonod, Fedor, Stromski & Waninger (2011) studie visade på en skillnad i tid till 

etablerad luftväg hos patient som vårdats av oerfaren jämfört med erfaren personal. Där 

beskrevs att erfaren personal kunde skapa fri luftväg med avancerade hjälpmedel snabbare än 

oerfaren personal. Det är intressant då Thomas & Benger (2011) beskriver att 

ambulanspersonal i Storbritannien utförde endotracheal intubering i snitt 1-4 gånger årligen. 

Att skaffa sig erfarenhet och vana att intubera kommer då att ta tid för en nyutbildad 

ambulanssjuksköterska. Vilket leder till att intubationsförsök kan vara tidskrävande och leda 

till avbrott i hjärt-lung-räddning. Larynxmasken kan då vara ett bra alternativ. 
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En styrka i resultatet för tid till applicering var att ingen av de tio studerade studierna talade 

emot att larynxmask skulle vara ett snabbare eller lika snabbt alternativ än endotrachealtub. 

En svaghet i resultatet är att studier med olika förutsättningar använts, både manikinstudier, 

kliniska studier och databasstudier har jämförts vilket kan göra det svårt att generalisera 

resultaten. Samtidigt som det ger en bredd i resultatet. Deltagarna i de granskade artiklarna 

har också olika kompetens, både ambulanspersonal med låg nivå av utbildning, paramedics, 

läkare under utbildning och vana anestesiologer har studerats. Det kan ge en skevhet i 

resultatet och kan göra resultatet svårare att applicera just inom ambulanssjukvården. 

 

Överlevnad efter applicering 

Avseende överlevnad efter applicering i de båda grupperna ligger fokus på intakt neurologi 

vid utskrivning från sjukhus. Här hittades bara fem artiklar, men styrkan i dessa var 

populationen som var hög då dessa baserade sig på databaser. Två av fem granskade artiklar 

(Tanabe et al., 2012; McMullan et al., 2014) visade att överlevnaden efter hjärtstopp var 

signifikant högre för endotracheal intubering än larynxmask. Ingen studie visade på att 

överlevnaden skulle vara större vid användandet av larynxmask. Detta trots att flertalet av de 

granskade artiklarna visade på att larynxmask gick snabbare att applicera och lyckades 

appliceras i större utsträckning än endotrachealtub. Wang och Yealy (2013) ifrågasatte 

användandet av endotracheal intubering utanför sjukhus på grund av risk för 

esophagusintubering, tubrörelse, hypoxi och bradykardi samt frekvens av upprepade 

intubationsförsök. De beskrev att endotracheal intubering ökade risken för hyperventilering 

vilket kan resultera i ökad intrathorakalt tryck samt sänkt coronar- samt cerebral perfusion. 

Detta till trots visade denna litteraturgranskning ingen ökad överlevnad hos patienter som 

vårdats med larynxmask. 

 

Hasegawa et al. (2013) beskrev att både endotracheal intubering och larynxmask var 

associerat med minskade odds för gynnsamt neurologiskt utfall efter 1 månad jämfört med 

patienter som fått avancerad luftvägsvård med mask och blåsa. Det stämmer överens med vad 

Studnek et al. (2010) tidigare beskrivit. Vilket är att minimerade avbrott i hjärt- och 

lungräddningen samt sänkt ambition i avancerad luftväg leder till ökad överlevnad vid 

OHCA. Vidare beskrevs att avancerad luftvägsvård flyttade fokus från kontinuiteten i hjärt- 

och lungräddningen och genom detta påverkade överlevnaden negativt vid hjärtstopp utanför 
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sjukhus. Frågan om larynxmask kan ses som en sänkt ambition vid avancerad luftvägsvård 

jämfört med endotrachealtub kvarstår. Studnek et al. (2010) lyfte även fram 

rekommendationen att avancerad luftvägsvård ej bör påbörjas innan återkomst av spontan 

cirkulation (ROSC) eller innan tre cykler i hjärt- och lungräddningen. En svaghet i denna 

litteraturstudie är att graden av förekomst av ventilation med mask och blåsa i de olika 

studierna ej framkommer. Faktumet att bara fem artiklar som berör överlevnaden hos 

patienter som vårdats med endotrachealtub eller larynxmask har använts är också en svaghet i 

resultatet. 

 

Styrkor och svagheter 

Avseende läckage och säkerhet efter placering var det bara två artiklar som tog upp dessa 

styrkor och svagheter. Ingen egentlig jämförelse har därför kunnat göras utifrån data från de 

berörda studierna. De har därför redovisas rakt av för att ytterligare belysa problemområden 

vid en jämförelse mellan endotracheal intubering och larynxmask. Både Wang & Yealy 

(2013) och Aufderheide et al. (2011) tog upp det faktum att ofrivilliga tubrörelser under 

pågående HLR påverkade kvaliteten på HLR i negativ bemärkelse. Carlson et al. (2010) 

studie visade att det inte fanns någon skillnad i kraft som behövdes för att förskjuta de båda 

luftvägshjälpmedlen. Det talar för att luftvägsvård med larynxmask kan vara ett gott alternativ 

till endotrachealtub då den kan hållas på plats med liknande metoder och inte läcker mer vid 

moderata luftvägstryck. 

 

Flera aspekter på endotracheal intubering jämfört med larynxmask som vore intressanta togs 

inte upp i denna studie. Till exempel vore det användbart att utvärdera och jämföra 

aspirationssrisk, regurgitation av maginnehåll, skador på svalg och luftvägar vid de olika 

metoderna. Även vidare studera luftläckage och hur väl applicerad larynxmask sitter på plats 

jämfört med endotrachealtub vid prehospitala hjärtstopp, där problem kan uppstå vid till 

exempel förflyttningar och under brådskande transport in till sjukhus. Även passform för 

larynxmask vid olika luftvägsanatomier vore ett intressant område att studera. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturgranskningens tillvägagångssätt var att söka artiklar som redovisade respektive 

redskaps styrka samt svaghet och där dessa prövas i samma studie. Författarna eftersträvade 
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studier med kvalitet från det högre segmentet, det vill säga hög till medelhög evidensgrad 

(Forsberg & Wengström, 2008). Tio artiklar bedömdes ha hög kvalitet efter bedömning enligt 

Forsberg och Wennström, tio artiklar bedömdes vara av medelkvalitet och en artikel av låg 

kvalitet. Den togs med i resultatet ändå av den anledningen att den ytterligare kunde belysa 

problemområden i jämförelsen av endotracheal intubering med larynxmask. Det hade varit 

eftersträvansvärt att hitta artiklar som bara innehöll hög kvalitet. Dock upplevde författarna 

till denna studie att det, trots hjälp av Forsberg och Wengströms bok vid bedömningen av 

artiklarna, var svårt att kategorisera kvaliteten. Detta framför allt eftersom författarnas tidigare 

kunskaper inom ämnet är begränsade. 

 

Primärt var studiens syfte att studera de olika metoderna i den prehospitala miljön. I 

sökningen visade det sig dock finnas mycket lite litteratur om just detta. Därför utökades 

studien till att inkludera även andra kontexter som sjukhusmiljö och simulatorövningar vilka 

också hade undersökt användandet av endotrachealtub och larynxmask under oväntat 

hjärtstopp. Detta kan ses som en svaghet när det gäller att applicera resultatet i den 

prehospitala miljön.  

 

Inklusionskriterier i denna litteraturstudie var artiklar som jämförde användandet av 

larynxmask samt endotracheal intubation i prehospital miljö. Studier som belyste de olika 

redskapen var för sig har inte använts då studiens syfte var just jämförande. De olika studierna 

gör olika jämförelser, lyckad applicering, tid till applicering och överlevnad efter applicering. 

Det gör att samtliga 21 studerade artiklar inte används för att belysa skillnader vid de olika 

jämförelserna. De olika studerade områdena varierar mellan 5-11 artiklar vilket kan ses som 

något magert. Detta beroende på att det var svårt att hitta en större mängd av artiklar som var 

förenliga med studiens syfte. Dock ger de olika områdena en bredare bild av jämförandet 

redskapen emellan.  

 

Artiklar med studier från simulatordocka, kliniska undersökningar samt databaser 

inkluderades. I fem av dessa är populationen av deltagare ganska liten från 5-40 deltagare 

(Carlsson et al., 2011; Rieter et al., 2012; Uppal et al., 2008; Ruetzler et al., 2011; Burkey et 

al., 2011). Deltagarantalet var litet vilket kan ge en låg signifikans och dessa har låg skattning 

enligt Forsberg & Wennström (2008). Studier från databaser med populationer på uppemot 

239550 gällande larynxmask samt 41972 med endotracheal intubering gav hög trovärdighet 
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och hög evidensgrad. Fem av studierna var av RCT-design vilket stärkte trovärdigheten 

(Burkey et al., 2011; Chen & Hsaio., 2008; Rieter et al., 2012). Något som är genomgående 

för dessa artiklar var att oavsett nation så jobbar sjukvårdspersonal mot samma mål och har 

liknande standard i vårdprogrammen. Samtliga studier var skrivna på engelska. 

 

I urvalsprocessen har sökord som endotracheal out-of-hospital and laryngeal och prehospital 

airway management samt kombinationer med laryngeal vs endotracheal och cardiac arrest 

använts. En risk med dessa sökord och dess formulering kan vara att relevanta artiklar i ämnet 

kan ha missats. Åtta av studierna är utförda på simulatordocka. (Burkey et al., 2011; Chen & 

Hsiao., 2008; Gruber et al., 2013; Hoyle et al., 2006; Nakstad & Sandberg, 2011; Rieter et al., 

2012; Ruetzler et al., 2011; Weksler et al., 2003). Att använda simulatordocka för detta 

ändamål, är bra när man vill skapa miljöer som är så nära verkligheten som möjligt. Den 

prehospitala miljön är ständigt skiftande och även hur och var patienten befinner sig vid det 

enskilda tillfället skiljer sig, vilket inte gör det så lätt att göra en rättvis studie. Att via en 

simulatordocka gestalta en tänkt miljö för ändamålet och samtidigt ha kontrollanter som 

observerar scenariot ger högre trovärdighet. 

 

Klinisk relevans 

Författarnas förhoppning var att resultatet av denna studie ska kunna appliceras inom nämnda 

verksamhet där den kan ytterligare styrka evidensen att ersätta endotracheal intubering med 

larynxmask alternativt påvisa brister i det förfarandet vilka kan leda till att endotracheal 

intubering på nytt kommer att användas som behandlingsmetod prehospitalt.  Arbetet kan 

även användas som bas för eventuella fortsatta kvantitativa eller kvalitativa studier inom 

området. 

 

Slutsats  

Larynxmask hade en högre frekvens av lyckade appliceringar jämfört med endotracheal 

intubering när den används av prehospital personal. Tid för applicering av larynxmask var 

signifikant kortare än för endotracheal intubering. Tre av tio artiklar visade inte på någon 

skillnad i tid och ingen artikel visade på att endotrachealtub var snabbare att applicera än 

larynxmask. Överlevnad efter applicering av endotrachealtub och larynxmask visar att 

endotracheal intubering var associerat med något ökad eller oförändrad överlevnad jämfört 
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med patienter som vårdats med larynxmask. Larynxmasken visade inte på ett större 

luftläckage än endotrachealtuben vid moderata luftvägstryck och den inte gick att förskjuta ur 

läge i större utsträckning än endotrachealtuben när de utsattes samma kraft. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare

, år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitetsbedömning 

Burkey et 

al (2011) 

(USA) 

Evaluation of 

Standard 

Endotracheal 

Intubation, Assisted 

Laryngoscopy 

(Airtaq), and 

Laryngeal Mask 

Airway: A Manikin 

Study 

Bestämma om starkt 

upplysta omgivningar 

hade negativ inverkan  

vid en standard-ETI på 

en simulerad  

idrottsman med hjälm 

och imobiliserad nacke. 

Om  användandet  av 

LMA eller Airtaq kan 

öka graden av lyckade 

fria luftvägar jämfört 

med  ETI.  

Design: Randomiserad prospektiv 

crossover-studie 

Utfallsmått: Etablerad eller inte 

etablerad luftväg. Tid till etablerad 

luftväg. Upplevd svårhet i 

luftvägshanteringen beroende på 

faktorer i omgivningen. 

Datainsamlingsmetod: Manuell, 

protkoll, enkäter. 

Dataanalys: Fisher exact test, 

Wilcoxons retcken-rangtest, Mann 

Whitney U. Signifikant p < 0,005 

Inklusionskriterier: Läkare under 

utbildning inom familje- akut- och 

sportmedicin. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Bortfall: 1 

Deltagare: 41, ETI/LMA, 41/41 

Etablering av  fria luftvägar  med ETI/LMA var 

93 %/99 %. Tid till luftväg var snabbare med 

LMA än vid ETI (p < 0,00001).  

Tid till luftväg hos erfarna/oerfarna-LMA: 19 

s/35 s, p =0,0001. 

Erfarna/oerfarna-ETI: 32 s/42 s, p =0,001. 

Hög 

Carlson 

et al 

(2010) 

(USA) 

How much force is 

required to dislodge 

an alternate airway? 

Undersöka vilken kraft 

som behövs för att 

förskjuta en ETI, LMA 

combitube eller 

laryngeal tube fästa 

med tejp.  

Design: Prospektiva försök 

Utfallsmått: Minsta manuell axiell 

kraft som behövs för att förskjuta 

LMA/ETI minst 4 cm. 

Datainsamlingsmetod: Manuell  

Dataanalys: Mixed modell 

regression xtmixed; Strata Corp 

LP. 

Inklusionskriterier: Vuxna som 

avlidit under sjukhusvård.  

Exklusionskriterier: Patienter under 

18 år, patienter som genomgått 

kirurgiska ingrepp på luftvägen, 

kraniofaciala abnormaliteter. 

Bortfall: Oklart   

Deltagare: 5, ETI/SGA, 5/5 

Kraften som behövs för att förskjuta LMA/ETI 

var 18,3 lb/14,4 lb (8,1 lb, 95% 

konfidensintervall: -0,2-16,5). LMA och ETI 

uppträdde liknande. 

Låg 

Chen & 

Hsiao 

(2008) 

(USA) 

Randomized Trial of 

Endotracheal Tube 

Versus Laryngeal 

Mask Airway in 

Simulated Prehospital 

Pediatric Arrest 

Undersöka om LMA 

jämfört med ETI 

resulterade i kortare tid 

till effektiv ventilation 

vid simulerat hjärtstopp 

hos barn (Simbaby). 

Design: Randomiserad cross-

overstudie 

Utfallsmått: Tid till lyckad 

ventilation, antal 

appliceringsförsök. 

Datainsamlingsmetod: Manuell, 

Inklusionskriterier: EMTs vid en 

lokal paramedic-utbildning. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Bortfall: 0 

Deltagare: 52, LMA/ETI, 52/52. 

Tid(+/-SD)  till effektiv ventilation var för  

ETI/LMA 46 s(+/-32 s)/23 s(+/-21 s), ej 

statistiskt signifikant. Medelantalet försök till fri 

luftväg var för ETI/LMA 1,27(+/- 0,53)/1,1(+/-

0,36), p =0,03. Antal felplacerade försök för 

ETI/LMA var 34 %/9,5%, p < 0,0001. 

Hög 
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observationer 

Dataanalys: t-test, chi2-test. 

Deakin et 

al (2004) 

(UK) 

Securing the 

prehospital airway: a 

comparison of 

laryngeal mask 

insertion and 

endotracheal 

intubation by UK 

paramedics. 

Jämföra tiden det tar att 

säkra luftvägen med  

LMA och ETI hos 

patienter som genomgår 

elektiv kirurgi och 

utvärdera om någon 

skillnad finns mellan de 

båda metoderna. 

Design: Komparativ 

Utfallsmått: Tid för applicering av 

LMA/ETI. Antal lyckade 

appliceringar. 

Datainsamlingsmetod: Manuell, 

observationer 

Dataanalys: Powerberäkning, 

Fisher´s exact test, t-test. 

Signifikant p<0,05. 

Inklusionskriterier: Paramedics 

med kompetens att använda ETI och 

LMA i den prehospitala miljön. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Bortfall: 0 

Deltagare: 52, ETI/LMA, 52/52. 

Applicering av LMA lyckades i 88,5 % (46 av 

52) av fallen, ETI lyckades i 71,2 % (37 av 52) 

av fallen, p=0,049.  

När applicering av både LMA och ETI lyckades 

(n = 35 av 52) fanns ingen signifikant skillnad i 

mediantid för tid att säkra luftvägen, 47 s (range 

24-126 s) respektive 52,0 s (range 27-148 s), p 

=0,22. 

 LMA lyckades i 80,0 % (12 av 15) av fallen där 

ETI misslyckades. 

Hög 

Deakin et 

al (2009) 

(UK) 

Prehospital advanced 

airway management 

by ambulance 

technicians and 

paramedics: is 

clinical practice 

sufficient to maintain 

skills? 

Utvärdera nuvarande 

praktiska färdigheter 

inom luftvägsvård  hos 

ambulanspersonal. Det 

för att bedöma den 

initiala utbildningen 

och upprätthållande av 

färdigheter är nog för 

att ge en acceptabel 

nivå  av kompetens för 

att hantera avancerad 

luftvägsvård. 

Design: Retrospektiv granskning 

Utfallsmått: Antal försök till 

luftvägsvård med ETI/LMA under 

12 månader på individuell basis. 

Datainsamlingsmetod: Patient 

report form, scannat elektroniskt 

till databas. 

Dataanalys: Ej angivet 

Inklusionskriterier: Ifylld patient 

report form för patienter 12 år eller 

äldre. 

Exklusionskriterier: Ej angivet.  

Bortfall: Ej angivet 

Deltagare: 485, ETI/LMA, 439/46 

Av 269 paramedics hade 128 (47,6 %) inte gjort 

någon ETI och 204 (75,8 %) hade gjort en eller 

mindre ETI under de senaste 12 månaderna. 

Median för antalet  ETI var 1,0 (range 0-11). 

Totalt 76 LMA-insättningar gjordes av 41 

technicians och 30 paramedics. Median för 

antalet LMA under 12-månadersperioden var 0 

(range 0-2). 

Paramedics använder sällan sina färdigheter i 

avancerad luftvägsvård. Avancerad luftvägsvård  

utdelad av ambulansbesättningar kommer 

troligen att vara inadekvat med sådan sällsynt 

exponering till färdigheten. 

Medel 

Diggs 

(2014) 

(USA) 

An update on out-of-

ospital airway 

management practics 

in the United States 

Bekräfta Wang et al.`s 

tidigare arbete och göra 

en direkt jämförelse av 

hur framgångsrik 

luftvägshanteringen är 

och vilka 

komplikationer som 

Design: Deskriptiv statistik 

Utfallsmått: Frekvens, antalet 

framgångsrika interventioner och 

komplikationer av de olika 

interventionerna för att skapa fri 

luftväg. 

Dataqinsamlingsmetod: Databas 

Inklusionskriterier: Patienter vilka 

fått avancerad luftvägsvård som 

definierat av NEMSIS i den 

prehospitala miljön.  

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Bortfall: 0 

Deltagare: 855494, ETI/LMA, 

Framgångsrika interventioner med ETI/LMA 

var 85,3 % (63956/74993) respektive 66,0 % 

(1921/2911) . 

Jämfört med Wang et al´s studie har andelen 

lyckade LMA minskat med 30,7 %; 2008/2012: 

95,3 % (505/530)/ 66,0 % (1921/2911).  

Motsvarande siffror för ETI är 77,0 % 

Hög 
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finns. (NEMSIS) 

Datanalys: Resultat beskrevs i 

binormala proportioner, 95 % 

konfidensintervall. 

74993/2911 (6482/8418)/ 85,3 % (63956/74993) där andelen 

lyckade interventioner har ökat.  

Skillnad i komplikationer mellan de olika 

interventionerna framgår inte. 

Gruber et 

al (2013) 

(Austria) 

Evaluation of airway 

management 

associated hands off 

time during 

cardiopulmonary 

resuscitation: a 

randomised manikin 

follow-up study 

Studera om hands-off-

tid för luftvägsvård vid 

hjärtstopp kunde vara 

signifikant lägre med 6 

olika SGA jämfört med 

ETI när den utförs av 

oerfarna EMT. På 

simulatordocka efter 

kort utbildningsinsats. 

Design: Ej angivet, randomiserad 

ordning 

Utfallsmått: Hands-off-tid vid 

appliceringen av ETI vs 6 olika 

SGA. Uppföljning efter 1 och 3 

månader. Antal försök till 

applicering, korrekt placering, 

registrera ej detekterade 

felplaceringar. 

Datainsamlingsmetod: Manuell, 

observationer 

Dataanalys: t-test, chi2-test. 

Signifikant p < 0,05. 

 

Inklusionskriterier: Frivilliga 

EMTs från Burgenland, Österrike 

utan tidigare träning i avancerad 

luftvägsvård (ETI/SGA). 

Exklusionskriterier: Ej angett 

Bortfall: 3 på grund av trasiga cuffar 

på Combitube och Easytube. 

Deltagare: 717, ETI /LMA/I-gel, 

120/120/120 

Mediantid för total hands-off-tid var  signifikant 

högre för ETI (39,4 s; 95 % CI 34,0-44,9 s) 

jämfört med LMA (10,2 s; 8,6-11,7 s) och I-Gel 

(11,9 s; 10,2-13,7 s). 

Procent korrekt placering inom 10 sekunder 

ökade signifikant vid varje testtillfälle. ETI (2,5 

% vs 15 % vs 15 %), LMA (52,5 % vs 60 % vs 

82,5 %), I-Gel (40 % vs 45 % vs 67,5 %). 

Medeltal för antal försök till applicering för ETI 

1,9 (95 % CI 1,8--2,1) var signifikant högre än 

för LMA1,4(95 % CI 1,3-1,5) och I-Gel 1,6(95 

% CI 1,5-1,8). 

Ej detekterade felplaceringar för ETI var 20% 

vs 18 % vs 15 %. Totalt 1 ej detekterad 

felplacerad LMA kunde ses under försöken. 

Hög 

Hasegaw

a et al 

(2013) 

(Japan) 

Association of 

Prehospital Advanced 

Airway Management 

With Neurologic 

Outcome and 

Survival in Patients 

With Out-of-Hospital 

Cardiac Arrest 

Testa hypotesen att 

avancerad luftvägsvård 

prehospitalt är 

associerat med 

gynnsamt utfall efter 

plötsligt oväntat 

hjärtstopp hos vuxna. 

Design: Prospektiv rikstäckande 

populationsbaserad studie. 

Utfallsmått: Gynnsamt 

neurologiskt utfall 1 månad efter 

oväntat hjärtstopp.  Överlevnad 

efter 1 månad. 

Datainsamlingsmetod: Databas, 

protokoll 

Dataanalys: Multivariable logistic 

regresion 

Inklusionskriterier: Vuxna över 18 

år som haft plötsligt oväntat 

hjärtstopp vilka har transporterats till 

sjukhus efter det att  HLR har utförts 

av EMS-personal mellan 01/01-05 

och 31/12-10. 

Exklusionskriterier: 

Dokumentation över typ av 

luftvägsvård eller ålder på patienten 

saknas. 

Bortfall: 295 

Deltagare: 649359, ETI/SGA, 

41972/239550 

Gynnsamt neurologiskt utfall 1 månad var för 

ETI 1,0 % (95 % CI, 0,9 %-1,1 %), för SGA 1,1 

% (95 % CI, 1,1 %-1,2 %). Både ETI och SGA 

var associerat med minskade odds för gynnsamt 

neurologiskt utfall efter 1 månad jämfört med 

BVM (1,1% vs 2,9 %; odds ratio, 0,38; 95 % 

CI, 0,36-0,39). 

Hög 
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Hoyle et 

al (2006) 

(USA) 

Comparative study of 

airway management 

techniques with 

restricted access to 

patient airway 

Bestämma vilken metod 

av ETI, LMA och 

Combitube som har det 

kortaste tiden till lyckad 

ventilation. Mäta antal 

appliceringsförsök till 

lyckad ventilation. Tre 

icke traditionella 

prehospitala 

luftvägsscenarion med 

simulatordocka 

sittande, liggande på 

rygg under ett bord och 

liggandes på sidan. 

Design: Prospectiv randomiserad 

cohortstudie Utfallsmått: Antal 

försök till lyckade insättningar, tid 

till lyckad ventilation. 

Datainsamlingsmetod: Manuell  

Dataanalys: Chi2-test, Mann-

Whitney, Kruskall-Wallis, 

Wilcoxon tecken-rangtest. 

Inklusionskriterier: läkare under 

utbildning, EMT-personal, 

specialistläkare, tidigare erfarenhet 

av ETI, LMA och Comitube.  

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Bortfall: 0  

Deltagare: 56   

Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan ETI 

och LMA avseende antal appiceringsförsök till 

lyckad ventilation. Tid till ventilation var 

kortare med LMA vs ETI i alla scenarier (p 

<0,001). 

Medel 

Kajino et 

al (2011) 

(Japan) 

Comparison of 

supraglottic airway 

versus endotracheal 

intubation for the pre-

hospital treatment of 

out-of-hospital 

cardiac arrest 

Jämföra skillnader i 

outcome efter oväntat 

hjärtstopp som 

behandlats med ETI 

alternativt SGA (= 

LMA, Larynxtub, 

combitub). Utvärdera 

association mellan 

outcome och tid från 

hjärtstopp till avancerad 

luftvägsvård genom 

ETI eller SGA. 

Design: Observations och 

populationsbaserad cohortstudie.  

Utfallsmått : Neurologiskt 

gynnsam överlevnad efter 1 

månad, ROSC -återkomst vid 

ankomst till sjukhus och 

överlevnad efter 1 månad. 

Datainsamlingsmetod: Databas, 

protokoll. 

Dataanalys: t-test, chi2-test, 

logistisk regressionsanalys. 

Signifikant p < 0,05 

Inklusionskriterier: Vuxna över 18 

år, plötsligt oväntat icke traumatiskt 

hjärtstopp bevittnat av vuxen, patient 

behandlad med avancerad 

luftvägsvård av ambulanspersonal.  

Exklusionskriterier: Ej angivet  

Bortfall: 18445  

Deltagare: 5377, ETI/SGA, 

1679/3698 

Neurologiskt gynnsam överlevnad efter 1 

månad var liknande mellan ETI och SGA (3,6 

% vs 3,6 %, p = 0,95). Tid från hjärtstopp till 

placering av ETI vs SGA var 17,2 min vs 15,8 

min, p <0,001). Tidig placering av avancerad 

luftväg var signifikant associerat med bättre 

neurologisk outcome (justerat OR för 1 minuts 

försening var 0,91 med 95 % (konfidensintervall 

0,88-0,95). 

Hög 

McMulla

n et al. 

(2014) 

(USA) 

Airway management 

and out-of-hospital 

cardiac arrest 

outcome in CARES 

registry 

Att jämföra outcome 

hos hjärtstoppspatienter 

som vårdats med 

antingen ETI eller SGA 

av EMS-personal. 

Design: Sekundär analys av 

prehosopitala hjärtstopp med data 

från Cardiac Arrest Registry of 

Enhance Survival (CARES). 

Utfallsmått: Fördröjd ROSC, 

överlevnad till utskrivning från 

Inklusionskriterier: Vuxna 

patienter över 18 år, vårdade för 

hjärtstopp prehospitalt som finns 

registrerade i version 4 av CARES-

registret. 

Exklusionskriterier: Barn under 18 

Neurologiskt intakt överlevnad var ETI/SGA 

5,4 %/5,2 %. Jämfört med SGA gav ETI större 

chans till ROSC (OR 1,35; 95 % CI 1,19-1,54), 

ökad överlevnad till utskrivning till sjukhus 

(1,36; 1,19-1,55), ökad överlevnad på sjukhus 

(1,41; 1,14-1,76) och ökad grad av neurologiskt 

Medel 
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sjukhus, neurologiskt intakt 

överlevnad till utskrivning från 

sjukhus. 

Datainsamlingsmetod: 

Internetbaserad databas. 

Dataanalys: Chi2-test, one-way 

ANOVA, one-way Kruskall-

Wallis test. 

år, fall där ålder inte är registrerad. 

Fall där data om luftvägsvård inte är 

registrerad. Fall där typ av 

luftvägsvård är angiven som 

”annan”. 

Bortfall: 2184 

Deltagare: 10691, ETI/SGA/LMA, 

5591/3110/55 

intakt utskrivning från sjukhus (1,44;1,10-1,88). 

Nakstad 

& 

Sandberg 

(2011) 

(Norge) 

Airway management 

in simulated 

restricted access to a 

patient – can 

manikin-based 

studies provide 

relevant data? 

Jämföra användandet av 

I-gel med ETI på en 

övningsdocka först utan 

och sedan med 

begränsad åtkomst till 

luftvägen. 

Design: Ej angivet 

Utfallsmått: Antal försök, tid för 

att säkra luftvägen. 

Datainsamlingsmetod: Manuell, 

observationer. 

Dataanalys: Chi2-test, Fishers 

exact test, Wilcoxons paired t-test. 

Inklusionskriterier: Frivilliga 

specialister inom anestesi anställda 

hos Air Ambulance Department I 

Oslo. 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Bortfall: 0 

Deltagare: 20, ETI/Igel, 20/20 

Utan begränsad tillgång till luftvägen säkrade 

samtliga anestesiologer luftvägen med både ETI 

och I-Gel inom den givna tidsramen på 60 s. 

Med begränsad åtkomst till luftvägen säkrade 

100 % luftvägen med I-Gel, 80 % säkrade 

luftvägen med ETI inom 60 s.  

Det tog signifikant längre tid att säkra luftvägen 

med ETI (medeltid 28,0 s +/- 13,0) än med I-

Gel (medeltid 12,3 s+7- 3,6), p < 0,001.  

Medel 

Rieter et 

al (2012) 

(USA) 

The quality of 

cardiopulmonary 

resuscitation using 

supraglottic airways 

and intraosseous 

devices: A simulation 

trial 

Uppskatta om 

interventioner som 

LMA och intraosseös 

venväg leder till 

förbättrad 

återupplivning vid 

simulerat hjärtstopp 

jämfört med ETI och 

intravenös venväg. 

Design: Randomiserad crossover-

studie i simulatormiljö  

Utfallsmått: Tid till etablerad fri 

luftväg, antal framgångsrika 

luftvägar, tid till vasculär access, 

tid till defibrillation, procent 

hands-off-tid. 

Datainsamlingsmetod: Manuell  

Dataanalys: Wilcoxons 

teckenrang-test 

Inklusionskriterier: Blivande läkare 

inom akutmedicin, certifierade i 

Advanced Cardiac Life Support 

senaste 2 åren. Exklusionskriterier: 

Ej angivet  

Bortfall: 0  

Deltagare: 44 indelade i 11 grupper 

LMA/ETI, 11/11 

Medelvärde på tid till etablerad fri luftväg var 

signifikant kortare med scenariot med LMA 

jämfört med scenariot där ETI användes(128,8 s 

vs. 265,6 s, p = 0,001). Medelvärde på duration 

av etablerande av fri luftväg var kortare för 

LMA vs ETI (7,6 s vs 22,7 s, p = 0,002). Ingen 

signifikant skillnad för tid till defibrillation och 

procent hands-off-tid kunde ses. 

Hög 

Ruetzler 

(2011) 

(Austria) 

Performance and skill 

retention of 

intubation by 

paramedics using 

seven different 

Utvärdera 6 alternativa 

SGA jämfört med ETI 

på en simulatordocka. 

Design: Ej angivet 

Utfallsmått: Antal framgångsrikt 

säkrade luftvägar, tid för 

applicering. Uppföljning efter 3 

månader. 

Inklusionskriterier:  41 frivilliga 

paramedics med utbildning i basal 

luftvägsvård (mask och blåsa) som 

fått en kort demonstration av LMA 

och 6 olika SGA. 

Framgångsrikt säkrade luftvägar med 

ETI/LMA/I-Gel var 78%/100%/100% (p 

=0,002) vid testillfälle 1. Efter 3 månader utan 

träning var motsvarande andel säkrade luftvägar 

58%/100%/100% (p<0,001). 

Medel 
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airway devices - A 

manikin study 

Datainsamlingsmetod: Manuell, 

observationer 

Dataanalys: Mann-Whitney-rank-

sumtest, Exact Fisher test, 

Likelihood Quotation Chi-Square. 

Signifikant: p<0,05. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Bortfall: 0 

Deltagare: 41, ETI/LMA,/I-Gel, 

32/41/41 

 

Tid till ventilation vid framgångsrikt säkrad 

luftväg med I-Gel (tt: 14,95(SD+/-5,29), 3 mån: 

13,99(SD +/-4,67)) och LMA (tt: 21,87(+/-

4,94), 3 mån: 18,26(SD+/-5,55)) var signifikant 

kortare än för ETI (tt: 36,88(SD +/-10,75), 3 

mån: 29,5(SD+/-6,13)) vid samtliga 

testtillfällen, p<0,001. 

Shin et al 

(2011) 

(Korea) 

Out-of-hospital 

airway management 

and cardiac arrest 

outcomes: A 

propensity score 

matched analysis 

Uppskatta om 

användandet av ETI 

eller LMA jämfört med 

BVM är associerat med 

förbättrat outcome efter 

oväntat hjärtstopp. 

Design: Retrospektiv cohortstudie 

Utfallsmått: Överlevnad till 

sjukhus, överlevnad till utskrivning 

från sjukhus   

Datainsamlingsmetod: Databas, 

journalgranskning 

 Dataanalys: Multivariat 

regressionsanalys, Hosmer-

Lemeshow chi2-test., 

Inklusionskriterier: Patienter som 

haft oväntat hjärtstopp med 

förmodad cardiell etiologi och blivit 

behandlade av level 1 EMT under 

perioden januari 2006 - december 

2008.  

Exklusionskriterier: Patienter där 

HLR avbrutits på akutrummet, 

patienter behandlade av level 2 EMT. 

Patienter utan tillgänglig outcome-

data.  

Bortfall: 49218   

Deltagare: 5278, LMA/ETI, 

391/250 

Justerad överlevnad till sjukhus och utskrivning 

var liknande för ETI vs BVM: OR 0,91 (0,66-

1,27) respektive 1,00 (0,60-1,66). Justerad 

överlevnad till sjukhus och utskrivning hos 

LMA vs BVM var signifikant lägre: OR: 0,72 

(0,54-0,95) och 0,52 (0,32-0,85) för respektive.  

Medel 

Tanabe et 

al (2012) 

(Japan) 

Comparison of 

neurological outcome 

between tracheal 

intubation and 

supraglottic airway 

device insertion of 

out-of-hospital 

cardiac arrest 

patients: A 

nationwide, 

population-based, 

Jämföra effekten av ETI 

och SGA med 

neurologisk outcome 

hos patienter med 

hjärtsopp utanför 

sjukhus. 

Design: Nationell 

populatonsbaserad 

observationsstudie 

 Utfallsmått: Neurologisk 

gynnsam överlevnad efter 1 

månad, överlevnad efter 1 månad, 

ROSC innan sjukhus. 

Datainsamlingsmetod: Nationell 

databas 

Dataanalys: Variansanalys 

(ANOVA), chi2-test, multiple 

Inklusionskriterier: Alla patienter 

över 15 år med hjärtstopp utanför 

sjukhus som behandlades av EMS-

personal med avancerad luftvägsvård 

(LMA/ETI/laryngeal tube).  

Exklusionskriterier: Patienter yngre 

än 15 år. Patienter som behandlats 

med BVM eller med okänd typ av 

avancerad luftvägsvård.  

Bortfall: 170462  

Deltagare: 138248, LMA/ETI, 

Neurologiskt gynnsam överlevnad efter 1 

månad vid ETI vs LMA var 1,14 % respektivt 

0,98 %. En liten men signifikant lägre 

neurologiskt gynnsam överlevnad kunde ses hos 

LMA (justerat OR: 0,77, 95 % 

konfidensintervall, 0,64-0,94) jämfört med ETI. 

Hög 
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observational study. logistic regression analysis. 34125/16054. 

Uppal et 

al (2008) 

(UK) 

Comparison of the I-

gel with the cuffed 

tracheal tube during 

pressure-controlled 

ventilation 

Utvärdera om det är 

lämplig att ge tryck-

kontrollerad ventilation 

via I-Gel under anestesi 

genom att mäta 

gasläckage och jämföra 

värdena med ETI. 

Design: Ej angivet 

Utfallsmått: Studera om det fanns 

skillnader i läckage  mellan I-Gel 

och ETI. Fanns skillnader i 

läckagevolymer vid olika 

luftvägstryck, gasläckage till 

magsäcken, lyckade 

förstgångsisättningar, mängd 

manipulation efter insättning, 

synligt blod vid borttagande av I-

Gel. 

Datainsmlingsmetod: Manuell, 

observationer 

Dataanalys: t-test, Wilkoxons 

tecken-rangtest. 

Inklusionskriterier: Patienter som 

ska genomgå elektiv kirurgi vilken 

involverar ETI. ASA 1-2, ålder 16-

70, har kunnat ge informerat 

samtycke. 

Exklusionskriterier: Patient med 

signifikant akut eller kronisk 

lungsjukdom, patologi i nacke eller 

övre luftvägen, potentiellt 

svårintuberade,patient med ökad risk 

för apsiration, gravida, BMI>35 och 

patienter som ej kan kommunicera på 

engelska. 

Bortfall: 5, på grund av 

kalibreringsfel på spirometern. 

Deltagare: 20, ETI/I-Gel, 20/20 

Ingen signifikant skillnad kunde ses avseende 

läckagefraktion mellan ETI och LMA vid 

luftvägstryck på 15 och 20 cmH2O (p = 0,61 

respektive p=0,60). Vid 25 cmH2O var 

medianskillnad för  läckage fraktionen 0,02 (95 

% CI 0,002-0,057; p=0,014). 

Två av de analyserade patienterna hade en högre 

läckagefraktion än 0,20 vid samtliga 

luftvägstryck. Volymen för gasläckage var i de 

två fallen >200ml. 

Ingen signifikant skillnad avseende volym 

gasläckage kunde ses mellan ETI och I-Gel vid 

15 och 20 cm H2O p=0,11 respektive p=0,67). 

Vid 25 cmH2O var medianskillnaden i 

läckagevolym  mellan ETI och I-Gel 26,5 ml 

(95 % CI 4,5-62; p= 0,006). 

Medel 

Wang et 

al (2010) 

(USA) 

Out-of-hospital 

airway management 

in the United States. 

Karakterisera olika 

prehospitala 

interventioner för att 

hantera luftvägen,  

andel lyckade 

interventioner samt 

komplikationer. 

Design: Deskriptiv statistik 

Utfallsmått: Frekvens, antalet 

framgångsrika interventioner och 

komplikationer av de olika 

interventionerna för att skapa fri 

luftväg. 

Datainsamlingsmetod: Databas 

(NEMSIS) 

Dataanalys: Resultat beskrevs i 

binormala proportioner, 95 % 

konfidensintervall (Stata11.2). 

 

Inklusionskriterier: Patienter vilka 

fått avancerad luftvägsvård som 

definierat av NEMSIS i den 

prehospitala miljön.  

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Bortfall: 0 

Deltagare: 88180, ETI/LMA, 

10356/571 

 

Framgångsrika interventioner med ETI/LMA 

var 77,0 % (6482/8418)/ 95,3 % (505/530). 

Medel 

Wang et 

al (2012) 

(USA) 

Endotracheal 

intubation versus 

supraglottic airway 

Jämföra outcomes för 

patienter med plötsligt 

oväntat hjärtstopp som 

Design: Sekundär analys av 

prospektivt insamlad klinisk data. 

Utfallsmått: Överlevnad till 

Inklusionskriterier: Vuxna över 18 

år som behandlats för icke-

traumatiskt hjärtstopp, inkluderade i 

Överlevnad till utskrivning från sjukhus var för 

ETI/SGA(LMA) 4,7 % respektive 3,9 %. 

Jämförelse av lyckad SGA(LMA) med lyckad 

Hög 
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insertion in out-of-

hospital cardiac arrest 

behandlats med ETI 

eller SGA(LMA) 

utskrivning från sjukhus med 

tillfredställande funktionell status, 

ROSC, 24-timmars överlevnad, 

allvarliga luftvägs- eller 

lungkomplikationer. 

Datainsamlingsmetod: Databas, 

kliniska rapporter. 

Dataanalys: Multivariable logistic 

regression 

ROC PRIMED-studien där försök till 

ETI/SGA gjorts. 

Exklusionkriterier: Pt. där inga 

försök till avancerade luftvägsförsök 

gjorts. Data från €Seattle/King 

county EMS units. 

Bortfall: Ej angivet 

Deltagare: 10455, ETI/SGA/LMA, 

8487/1968/239 

ETI visade att ETI var associerat med ökad 

överlevnad till utskrivning från sjukhus med 

tillfredställande funktionell status (OR 1,40; 95 

% CI:1,04, 1,89). ETI var också associerat med 

ökad 24-timmars överlevnad (OR 1,74; 95% CI 

1,49, 2,04) och ROSC (OR 1,78; 95 % CI: 1,54, 

2,04) jämfört med SGA(LMA). Jämförelse 

mellan ETI och de olika individuella  typerna av 

SGA (LMA, Combitube King LT) visade inga 

skillnader i överlevnad , dock var typ av SGA ej 

dokumenterat i 1/3 av SGA-fallen. ETI var inte 

associerat med sekundära skador på luftvägar 

eller lungor. 

Weksler 

et al. 

(2003) 

(Israel) 

Insertion of the 

endotracheal tube, 

laryngealmask airway 

and oesophageal-

tracheal Combitube. 

A 6-month 

comparative 

prospective study of 

acquisition and 

retention skills by 

medical students 

Jämföra förvärvandet 

och kvarhållandet av 

färdighet för att 

applicera ETI, LMA 

eller Combitube vid 

inlärningstillfället och 6 

månader senare. 

Design: Komparativ prospektiv 

Utfallsmått: Andel lyckade 

appliceringar. Upplevelse av 

svårhet att applicera ETI/LMA. 

Datainsamlingsmetod: 

Observationer, frågeformulär 

Dataanalys: Two-tailed Fishers 

exact, t-test, Kruskal-Wallis test. 

Signifikant: p < 0,05. 

Inklusionskriterier: Frivilliga 

läkarstudenter efter 5 års studier. 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Bortfall: 0 

Deltagare: Inlärningstillfälle: 47, 

ETI/LMA, 47/47. 6 mån: 29, 

ETI/LMA 29/29. 

Vid inlärningstillfället var andelen lyckade 

appliceringar av ETI/LMA 28/47(57,4 

%)/47/47(100 %), p < 0,02.  

ETI graderades som svårt/väldigt svårt av 

samtliga medan samtliga graderade 

appliceringen av LMA som lätt/väldigt lätt, p = 

0,000. 

Efter 6 månader var andelen lyckade 

appliceringar av ETI/LMA 19/29(63 

%)/27/29(93 %), p <0,001. 

Efter 6 månader graderades ETI som 

svårt/väldigt svårt av 20 deltagande  medan 

samtliga graderade appliceringen av LMA som 

lätt/väldigt lätt, p = 0,000. 
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Yeung et 

al. (2014) 

(UK) 

The impact of airway 

management on 

quality of 

cardiopulmonary 

resuscitation: An 

observational study in 

patiente´s during 

cardiac arrest 

Utvärdera effekten av 

hur olika 

luftvägshjälpmedel 

påverkar kvalitén av 

HLR vid hjärtstopp hos 

vuxna. 

Design: Prospektiv 

observationsstudie. 

Utfallsmått: No flow ratio (tid 

utan kompressioner). Jämförelse 

före och efter applicering av 

luftvägshjälpmedel. 

Datainsamlingsmetod: Manuell, 

observationer/mätdata 

Dataanalys: Powerberäkning, 

Shapiro-Wilk-test, t-test, Mann-

Whitney U-test, ANOVA with 

Bonferroni correction. Signifikant 

p <0,05. 

Inklusionskriterier: Vuxna 

patienter I behov av HLR på grund 

av hjärtstopp som skett utanför eller 

på sjukhus Patient som fått 

avancerad luftvägsvård från medlem 

av sjukhusets hjärtstoppsteam. 

Exklusionskriterier: Traumatiskt 

hjärtstopp, patienter under 18 år.  

Bortfall: 0 

Deltagare: 100, ETI/LMA/BVM, 

50/25/25. 

Ingen skillnad kunde ses avseende mediantid till 

lyckad applicering ETI 15,8 s (IQR: 6,8, 19,4), 

LMA 8,0 s(IQR: 5,5, 15,9, p=0,109) 

No flow ratio före och efter applicering var för 

ETI: 0,24(IQR: 0,17, 0,40) och 0,15(IQR: 0,09, 

0,28), p= 0,012. Motsvarande för LMA var: 

0,28(IQR:0,23, 0,40) och 0,13(IQR: 0,11, 0,19), 

p = 0,0001. Användningen av ETI/LMA var 

associerat med ökat flow ratio. 

Medel 
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