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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Idag används olika medicinsktekniska produkter för helkroppsimmobilisering vid misstanke 

om spinal skada prehospitalt. Valet av immobiliseringsutrustning som skall användas görs av 

ansvarig sjuksköterska på plats. Den vanligaste utrustningen är ryggbräda, vaccummadrass, 

Kendric Extration Device (KED-väst) och nackkrage. Då utbildningen Pre Hospital Trauma 

Life Support (PHTLS) varit en del av specialistutbildningen för ambulanssjuksköterskor 

under en längre period har det funnits lite anledning till att ifrågasätta 

helkroppsimmobilisering och dess utrustning. All immobiliseringsutrustning klassificeras 

under klass 1 av Läkemedelsverket, vilket kan innebära att få vetenskapliga studier har gjorts 

för att utvärdera immobilieringsutrustning. Patientsäkerhetslagen ska efterlevas vad gäller 

vetenskaplig och beprövad metod i omvårdnaden av patienter med misstänkt spinal skada. 

 

Syfte 

Att genom en litteraturgranskning undersöka rekommendationer och eventuella risker med 

helkroppsimmobilisering vid misstanke av spinal skada prehospitalt utifrån patientsäkerhet 

och ett historiskt perspektiv. 

 

Metod 

Studien genomförs som litteraturgranskning med artikelgranskning och ett retrospektivt, 

deskriptivt perspektiv. 

 

Resultat 

Forskning rekommenderade helkroppsimmobilisering på traumapatienter där det fanns 

misstanke om spinal skada. Behandlingsriklinjerna följde nuvarande 

forskningsrekommendationer. Forskningskvaliten hade blivit bättre över tid och resultaten 

hade ökat i trovärdighet. Flera forskare påvisade risker med helkroppsimmobilisering. 

Riskerna var relaterade till dagens immobiliseringsutrustning. Ett antal alternativ till dagens 

 immobiliseringsutrusning fanns beskrivna, men användes inte och var inte omnämnda i 

behandlingsriktlinjer. 

 

 

 



	

Slutsats 

Forskning rekommenderar helkroppsimmobilisering på traumapatienter där det finns 

misstanke om spinal skada. Immobiliseringutrustning har bevisligen flera risker för patienter, 

vilka orsakar allvarliga konsekvenser för hälsan. En lågt sittande ryggskada kanske inte 

behöver helkroppsimmobiliseras. Det kanske räcker med halvkroppsimmobilisering för vissa 

patienter. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, Prehospital, Immobilisation, Spinal Skada, Trauma 

  



	

ABSTRACT 

 

Background  

Today, there are various medical devices for full body immobilisation in cases of suspected 

spinal injury prehospital. The choice of immobilisation devices to be used is the charge 

nurse’s on site. The most common equipment is back board, vaccummadrass, Kendric 

extraction Device (KED - West) and cervical collar. Because When training Pre Hospital 

Trauma Life Support (PHTLS) has been part of the specialist training of ambulance nurses 

over a longer period , there has been little reason to question full body immobilisation and its 

equipment . All immobilisation devices classified under Class 1 of the Medical Product 

Agency (MPA) , which may mean that few scientific studies have been done to evaluate 

immobilisation devices. The Patient Safety Act must be complied with in terms of scientific 

and proven method in the care of patients with suspected spinal injury. 

 

Aim 

Through a literature review examining recommendations and possible risks of full body 

immobilisation on suspicion of spinal injury pre-hospital based on patient safety and a 

historical perspective. 

 

Method  

The study is conducted as a literature review with the article review and a retrospective, 

descriptive perspective. 

 

Result 

Research recommended full body immobilisation on trauma patients where there was 

suspicion of spinal injury. Treatment guidelines followed the current research 

recommendations. The research quality had improved over time and results in increased 

credibility. Several researchers demonstrated the risks of full body immobilisation. The risks 

were related to today's immobilisation devices. A number of alternatives to current 

immobilisation devices was described, but was not used and was not mentioned in the 

treatment guidelines. 

 

 



	

Conclusion 

Research recommends full body immobilisation of trauma patients where there is a suspected 

spinal injury. Immobilisation devices has proven more risks for patients , which cause serious 

health consequences. A low sitting back injury may not need full body immobilisation. It 

might suffice with a half body immobilisation for some patients. 

 

Keyword: Patient safety, Prehospital, Immobilization, SCI (spinal cord injury), Trauma 
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BAKGRUND 

 

Ambulanssjukvård- prehospital sjukvård 

Inom ambulanssjukvården i Sverige arbetar sjukvårdspersonal självständigt och under 

varierande förhållanden. Sjukvårdspersonalen ska bedöma patienters somatiska sjukdom, 

traumatiska skador och psykiska status vid vårdtillfället. Patienternas omedelbara behov 

tillgodoses och åtgärder görs för att patienterna skall de få bästa förutsättningarna att 

tillfriskna. 

 

Trauma kan orsakas av trafikolyckor, fallolyckor, drunkning, skottskador, explosion, 

brännskador, vassa föremål, misshandel eller naturkatastrof. En patient som utsatts för trauma 

behöver nästan alltid behandling av sjukvårdspersonal. Skadorna kan vara omfattande och 

livshotande. Majoriteten av traumaskadade patienter är relaterade till trafikolyckor i Sverige 

(Svenska traumaregistret, 2016). Det finns omfattande behandlingsriktlinjer för 

omhändertagandet av traumapatienter inom ambulanssjukvården. Vid traumaolyckor finns 

ofta misstanke om spinal skada. Vid misstanke om spinal skada rekommenderas 

immobilisering (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015; 

Vårdgivarguiden, 2016). Om patienten har en medvetandepåverkan rekommenderas 

immobilisering då patient kan ha utsatts för ett trauma (National Association of Emergency 

Medical Technicians, 2015; Vårdgivarguiden, 2016). 

I Sverige finns idag två primära yrkeskategorier som arbetar med ambulanssjukvård. 

Ambulanssjukvårdare, som är undersköterska med påbyggnadsutbildning för 

ambulanssjukvård, samt legitimerad sjuksköterska med eller utan specialistutbildning. 

(SOSFS, 2009:10). 

 

Utbildning av ambulanspersonal i Sverige 

Ambulanspersonal i Sverige fick från början ingen eller kort, intern, utbildning. Ambulansens 

primära uppgift är att transportera patienter till sjukhus så fort som möjligt (SoU 1973:22). 

Under slutet av 70- talet får personalen i ambulansen tjugo veckors medicinsk utbildning efter 

SoU rapportens förslag på utbildning (SoU 1973:22). Därefter höjs kraven ytterligare till 

undersköterskeutbildning. I början av 90- talet börjar det ställas krav på sjuksköterskor i 
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ambulansen. Fram tills nu ges läkemedel av ambulanspersonal på delegation. Delegationen 

upphör för icke legitimerad sjukvårdspersonal och endast legitimerad sjuksköterska får 

administrera läkemedel (SOSFS 2009:10., SOSFS 2001:1). Samtidigt introducerades Pre 

Hospital Trauma Life Support (PHTLS) inom ambulanssjukvården i Sverige. PHTLS 

utbildningen samt behandlingsriktlinjer i svensk ambulanssjukvård strävar efter att 

helkroppsimmobilisera patienten vid misstanke av spinal skada. Målet är att stabilisera och 

förhindra eventuella sekundära skador prehospitalt samt under transport. 

Helkroppsimmobilisering är indikerad när patienten har symptom på smärta över kotpelare 

eller neurologiska bortfall. Även när patienten är medvetslös alternativt påverkad av olika 

substanser ska helkroppsimmobilisering ske enligt behandlingsrekommendationer (National 

Association of Emergency Medical Technicians, 2015). Det finns flera olika varianter av 

immobiliseringsutrustning. Valet av immobiliseringsutrustning görs på olycksplatsen av 

ansvarig sjuksköterska. 

 

Immobilisering ur ett historiskt perspektiv 

I slutet av 60- talet börjar Farrington (1968) undersöka hur ambulanspersonal påverkar utfallet 

för trafikskadeoffer. Farrrington (1968) noterar att det saknas rutiner kring omhändertagandet 

av patienter i samband med trafikolyckor. Det finns stora risker i omhändertagande och det 

kan leda till förlamning hos patienter. Författaren lägger tonvikten på att personerna antas ha 

skador på kotpelaren efter olyckan. Han introducerar kort och lång ryggbräda som hjälpmedel 

till sjukvårdspersonalen. Teorin är att minska risken för rörelse i kotpelaren om patienten 

spänns fast i ryggbräda. Patienten förblir i ryggbrädan fram till röntgen fastställt om det finns 

frakturer. Ursprungligen används helkroppsimmobilisering endast vid trafikolyckor 

(Farrington 1968). Behandlingsmetoden har sedan dess utvecklats till att omfatta nästan alla 

former av trauman, och inte bara trafikolyckor (Bouland, Jenkins &, Levy 2013; National 

Association of Emergency Medical Technicians, 2015; Rimel et al. 1979). En studie av Main 

& Lovell (1996) påpekar dock att helkroppsimmobilisering kan göra mer skada än nytta. 

 

Strategi på olycksplatsen 

Tidigare arbetade svensk sjukvård efter ABC vilket innebar A- andning, B- blödning samt C- 

Chock (Benneland, 1986). Idag arbetar Akutsjukvården i Sverige efter Airway, Breading, 

Circulation, Disability och Expose (ABCDE- konceptet), för att snabbt och strukturerat kunna 
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identifiera kritiskt sjuka patienter och snabbt kunna åtgärda tillstånden. ABCDE- konceptet 

blev belyst i samband med att PHTLS infördes i Sverige i början av 90- talet (National 

Association of Emergency Medical Technicians, 2015; Wikström, 2006). Bokstävernas 

innebörd blev mer inriktade på mer specifika funktioner.  Andningen uppdelades i fri luftväg 

och undersökning av nacke (A-Airway) samt andningsfunktion (B-Breathing). Cirkulationen 

innebär kontroll av hjärtrytm, frekvens, blodtryck och perifier cirkulation. Även stoppande av 

eventuell blödning (C-Circulation). Vidare undersöks neurologi (D- Disability) samt att 

undersökningen avslutas med en helkroppsundersökning (E-Expose/Enviroment) så att 

sjukvårdspersonal inte missar något (Wikström, 2006). 

 

Luftväg (A-Airway) 

På olycksplatsen börjar sjukvårdspersonalen med undersökning av luftväg (A- Airway). 

Sjukvårdspersonal kontrollerar att patienten har en fri luftväg och  säkerställer att patienten 

inte har en skada på nacken. Eventuella luftvägshinder åtgärdas på lämpligt sätt. Om patienten 

har ett luftvägshinder som hindrar andningen så drabbas patienten av syrebrist (National 

Association of Emergency Medical Technicians, 2015; Smeltzer, Bare, Brunner & Suddarth 

2004; Wikström, 2006). 

 

Andningsfunktion (B- Breathing) 

Sjukvårdspersonalen undersöker andningsfunktionen. Andningsfrekvens räknas och 

syremättnad i blodet mäts med pulsoxymeter. Därefter lyssnar de på lungor med stetoskop 

över båda lungfälten. Detta för att höra om det finns andningljud och att det låter lika på 

bägge sidor. Skador i nacken, dvs högt sittande ryggmärgsskada, kan orsaka att 

andningsfunktionen upphör helt. Eventuella fynd på nedsatt ventilation åtgärdas på lämpligt 

sätt. Syrebrist är ett livshotande tillstånd som, om det inte åtgärdas, leder till död (National 

Association of Emergency Medical Technicians, 2015; Smeltzer et al., 2004; Wikström, 

2006). 

 

Cirkulation (C- Circulation) 

Hjärtrytmstörningar kan orsaka negativ effekt på cirkulationen. Vid långsam hjärtfrekvens 

(Bradykardi < 50 slag/min), alternativt snabb hjärtfrekvens (Takykardi >100 slag/min), 

försämras hjärtats pumpförmåga och kroppen kan drabbas av syrebrist. 

Om patient är blek, kallsvettig och visar tecken på oro, kan det bero på blodförlust. Vid 

kraftig blodförlust försvinner kroppens möjlighet till att transportera syre till kroppens celler 
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och patienten kommer hamna i vad sjukvården kallar cirkulatorisk chock. Ett allvarligt 

tillstånd som endast kan åtgärdas genom att blödningar stoppas samt att patienten får 

blodtransfusion (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015; Smeltzer et 

al., 2004; Wikström, 2006). 

 

Neurologi (D-Disability)  

Vidare undersöks neurologin hos patienten. Sjukvårdspersonalen undersöker eventuella 

medvetanderubbningar, känselbortfall eller nedsatt funktion på armar och ben. Eventuella 

medvetanderubbningar kan orsakas av trauma mot huvudet. Traumat kan ha orsakat frakturer 

i skallen och/ eller orsakat blödningar i hjärnan. Det kan orsaka förvirring, motorisk oro och 

medvetandepåverkan. Utrymmet är begränsat innanför skallbenet och eventuell blödning kan 

orsaka tryck på hjärnan. I sjukvården kallas det intrakraniellt tryck (ICP). Ett tryck på hjärnan 

kan orsaka permanenta hjärnskador på grund av syrebrist när hjärnan komprimeras och 

blodcirkulationen upphör. Om trycket blir för stort kan hjärnan pressas ner mot nacken. Om 

det händer kan andningsfunktionen upphöra. Det kallas för inklämning (National Association 

of Emergency Medical Technicians, 2015; Smeltzer et al., 2004; Wikström, 2006). 

 

Helkroppsundersökning (E-Expose/Enviroment) 

Avslutningsvis så görs en helkroppsundersökning för att säkerställa att sjukvårdspersonal inte 

missar några symtom eller skador hos patienten (National Association of Emergency Medical 

Technicians, 2015; Smeltzer et al., 2004; Wikström, 2006). 

När ABCDE undersökningen är genomförd beslutar sjuksköterskan hur patienten ska 

omhändertas. Sjuksköterskan planerar i vilken omfattning patienten ska 

helkroppsimmobiliseras samt vilken utrustning som ska användas prehospitalt 

(Vårdgivarguiden, 2016). 

 

“Golden Hour” 

Inom prehospital akutsjukvård används begreppet “Golden Hour”. “Golden hour” begreppet 

uppfanns av Adams R. Cowley (Rogers, Rittenhouse  & Gross, 2015). Han var av 

uppfattningen att en stor blodförlust hos patienten ökade risken för död, om patientens 

transport till sjukhus fördröjdes. “Golden Hour” innebär att patienten skall vara på sjukhus 

inom 1 timme efter skadetillfället. Om patienten inkommer till sjukhus inom en timme från 

skadetillfället ökar möjligheten till överlevnad (National Association of Emergency Medical 
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Technicians, 2015). Idag är “Golden Hour”begreppet lite mer flexibelt. Beroende på skada så 

kan tiden för “Golden Hour” variera. En spinal skada kan ha en “Golden Hour” på två till tre 

timmar.  Penetrationsskada på hjärtat kan ha en “Golden Hour” på fem minuter eller mindre 

(Rogers et al., 2015). Ambulanspersonalen har kort tid på sig att göra en korrekt bedömning. 

Tid av “Golden Hour” är redan förbrukad för sjukvårdspersonalen när de larmas ut till 

olycksplatsen. Samtalet till SOS om olyckan stjäl ca 5 minuter från “Golden Hour”. Om 

ambulans har en framkörning på 10 minuter så har de cirka 45 minuter kvar på “Golden 

Hour”. Har ambulansen 35 minuters framkörning till olycksplatsen så är “Golden Hour” 20 

minuter. Är olyckan obevittnad är “Golden Hour” troligen redan förbrukad helt när 

ambulansen väl är på plats. 

 

Vad är en spinal skada. 

En spinal skada är när nerver i ryggraden skadas. Dessa nerver börjar i hjärnan och fortsätter 

därefter ner i kotpelaren och vidare ut till kroppens samtliga organ. Nerverna är 31 stycken 

par som utgår från olika nivåer i kotpelaren. Nerverna styr kroppen uppifrån och ner. En högt 

sittande skada på kotpelaren orsakar en omfattande påverkan på hela kroppen som till 

exempel helkroppsförlamning. En lågt sittande skada på kotpelaren kan ge påverkan på till 

exempel motoriken i benen (Smeltzer et al., 2004). Om en fraktur uppstått i kotpelaren 

behöver inte det resultera i en spinal skada med neurologiska symtom. Dock så kan en 

indirekt spinal skada uppstå om frakturen är instabil. 

 

Rörelse i kotpelaren kan orsaka att benbitar från frakturen flyttar på sig och skadar nerverna. 

Sjukvårdspersonalens behandlingsriktlinjer samt PHTLS rekommenderar 

helkroppsimmobilisering (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015; 

Vårdgivarguiden, 2016; Region Jämtland- Härjedalen, 2015; Vårdgivare Skåne, 2016). 

Helkroppsimmobilisering görs av sjukvårdspersonal för att förhindra rörelse i kotpelaren och 

förhindra en permanent spinal skada med livslångt lidande för patienten (National Association 

of Emergency Medical Technicians, 2015). Patienten placeras plant på rygg och 

helkroppsimmobiliseras med till exempel ryggbräda, vacuummadrass och nackkrage (Connor 

et al, 2013; Ellis, Courson & Daniels 2014). 
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Spinala skador i världen 

Spinala skador är ett globalt fenomen i samband med trauma. Behandlingsmetoderna som 

används i stora delar av världen är ofta baserade på samma principer och med samma 

immobiliseringsutrusning (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015). 

Ett gemensamt internationellt traumaregister som dokumenterar skador i samband med 

trauman saknas. Det finns en del internationell statistik att finna i tidigare publicerade artiklar. 

I Australien 1998 var det 681 patienter, som drabbats av spinal skador, per 1 miljon invånare. 

I USA 2008 var antal spinala skador 853 skadade per 1 miljon invånare (Cripps, et al, 2011). I 

Europa är statistiken bristfällig för spinala skador. Inget enhetligt register finns för europiska 

länder (Cripps, et al, 2011). Statistik för traumapatienter i Sverige registreras i Svenska 

traumaregistret. I svenska traumaregistrets årsrapport uppges att den sammanlagda siffran 

över antal traumafall i Sverige är ca 5500 år 2014. Svenska traumaregistret är inte nationellt 

och det är frivilligt för landstingen att delta (Svenska traumaregistret, 2016). 

 

Lagar och författningar som påverkar sjukvården 

Målet för sjukvården i Sverige är att Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa 

(SFS 1982:763). För att kunna möta lagstiftning är ett av kraven att sjukvårdspersonal känner 

till och arbetar efter vetenskaplig och beprövad erfarenhet för att säkerställa kvalitén i vården. 

Sjukvårdspersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. De ska rapportera risker 

för vårdskador samt händelser som har medfört eller har kunnat medföra en vårdskada (SFS 

2010:659). 

Ambulanserna ska enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:10) ha utrusning 

att kunna skapa och upprätthålla fria luftvägar, ge assisterad andning, administrera läkemedel, 

övervaka och registrera vitala funktioner, stabilisera och immobilisera frakturer, utföra 

avancerad hjärtlungräddning (A-HLR), stoppa yttre blödningar, förflytta patienter på ett 

säkert sätt samt journalföra. All medicinskteknisk utrustning skall uppfylla 

Läkemedelsverkets krav (SFS, 1993:584; SFS, 1993:876; LVFS 2003:11). Den vanligaste 

immobiliseringsutrustningen som används inom svensk ambulanssjukvård idag är: ryggbräda, 

vacuummadrass, Kendrick Extraction Device (KED-väst) och nackkrage. Socialstyrelsen ger 

ingen vägledning om vilken utrustning som skall användas vid immobilisering av frakturer. 

Landstingen bestämmer själva valet av utrustning i ambulansen. 
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1993 infördes en särskild lagstiftning för medicintekniska produkter baserat på tre  EU-

direktiv (SFS, 1993:584; SFS, 1993:876). Lagstiftningen fastställer att medicintekniska 

produkter som används inom sjukvården ska vara säkra och lämpliga för sitt ändamål. 

De krav och regler som återfinns i den svenska lagstiftningen är desamma som de som gäller 

inom övriga Europeiska Unionen. Om en produkt godkännas i ett land inom europeiska 

unionen och har en CE-märkning (Conformité Européenne i överensstämmelse med EU-

direktiven), kan produkten marknadsföras i övriga länder. I Sverige är Läkemedelsverket 

kontrollerande myndighet för medicinskteknisk utrustning (SFS, 1993:584; SFS, 1993:876; 

LVFS 2003:11). 

 

Läkemedelsverket klassificerar medicinsktekniska produkter i olika kategorier. 

Klassificeringen indelas i 1, 2a, 2b och 3. I klass 1 finns produkter som bedömts vara 

förknippade med en lägre risk att orsaka skada för patient. Klass 2a är produkter med låg till 

måttlig risk där granskning av en tredje part krävs för vissa delar. Produkter i klass 2b eller 

klass 3 har den största risken och måste granskas av en tredje part. 

Immobiliseringsutrustningen hamnar i klass 1 vilket innebär att tillverkaren själv ska beskriva 

användningsområdet (SFS, 1993:584; SFS, 1993:876; LVFS 2003:11). 

 

Problemformulering 

Idag används många olika medicinsktekniska produkter för helkroppsimmobilisering vid 

misstanke om spinal skada prehospitalt. Exempel är ryggbräda, nackkrage, vacuummadrass, 

Kendrick Extraction Device (KED-väst) och scoopbår. Valet av vilken 

immobiliseringsutrustning som skall användas görs av ansvarig sjuksköterska på plats. Oftast 

faller valet på ryggbräda, om det alternativet finns, då helkroppsimmobilisering med 

ryggbräda/ nackkrage ingår i specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor. Då 

utbildningen  PHTLS varit en del av specialistutbildningen för ambulanssjuksköterskor under 

en längre period har det funnits lite anledning till att ifrågasätta denna procedur. All 

immobiliseringsutrustning klassificeras under klass 1 av läkemedelsverket, vilket kan 

innebära att få vetenskapliga studier har gjorts för att utvärdera immobilieringsutrustning. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska 

efterlevas vad gäller vetenskaplig och beprövad metod i omvårdnaden av patienter med 

misstänkt spinal skada. Det finns studier som belyser risker med helkroppsimmobilisering och 

dess utrustning. Det väcker frågor om dagens sätt att arbeta med immobiliseringsutrustningen 

är patientsäkert. 
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Syfte 

 

Att genom en litteraturgranskning undersöka rekommendationer och eventuella risker med 

helkroppsimmobilisering vid misstanke av spinal skada prehospitalt utifrån patientsäkerhet 

och ett historiskt perspektiv. 

 

Frågeställningar 

 

• Vilka rekommendationer finns i forskningen om helkroppsimmobilisering av patienter 

med misstänkt spinal skada och vilken vetenskaplig grund stödjer sig dessa på? 

 

• Vilka är riskerna för vårdskador vid användning av befintlig utrustning för 

helkroppsimmobilisering av patienter med misstänkt spinal skada och vilken 

vetenskaplig grund stödjer sig dessa på? 

 

METOD 

 

Design 

Studien genomfördes som litteraturöversikt med artikelgranskning och ett retrospektivt, 

deskriptivt perspektiv. Den retrospektiva metoden valdes för att tidsperioden som undersökts 

var flera årtionden (Polit, & Beck, 2012). 

 

Sökstrategi 

Sökning av artiklar gjordes i databaser PubMed och Cinahl. Även artiklar som 

rekommenderades av PubMed och Cinahl inkluderades i sökningarna. Sekundärsökning 

genomfördes på de ingående artiklarnas referenser för att utvidga sökningen. Sökningarna i 

databaser har haft en vid bredd då immobiliseringutrustning omfattas av olika begrepp och i 

olika kombinationer. Gemensam nämnare i sökningarna har handlat om immobilisering av 

rygg- och nackskador prehospitalt. Artiklar med forskningsresultat som hänvisats till vid 

föreläsning om prehospital omhändertagande vid misstänkt spinal skada av Dr Ryan Jacobsen 

(2014) Changing how we use the long spine board har också granskats. 
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna har publicerats på engelska eller svenska. Artiklarna 

kunde vara skrivna i olika delar av världen då rygg- och nackskador är en global åkomma. 

Artiklarnas forskningsinriktning skulle var främst vuxna, över 18 år. Artiklarna granskades 

för etiskt resonemang. Artiklar som saknade etiskt resonemang granskades om det fanns etiskt 

dilemma innan inkludering. Det fanns ingen tidsbegränsning på artiklarna av sökningarna i 

PubMed och Cinahl. Orsaken var begränsat nytt forskningsmaterial samt att tidsbegränsning 

uteslöt ett historiskt perspektiv. 

 

Exklusionskriterier 

Språk utöver engelska och svenska exkluderas. Undersökningar riktade mot barn och 

ungdomar, under 18 år, exkluderades. Artiklar med avsaknad av etiskt resonemang som 

uppfattades stötande eller etiskt olämpliga efter granskning exkluderades. 

 

Bearbetning och analys 

Protokoll från Evidensbaserad omvårdnad (Willman et. al., 2015) för kvalitetsbedömning av 

studier med kvantitativ metod, Randomized controlled trial (RCT) och Controlled Clinical 

Trial (CCT) användes vid granskning av artiklar för att säkerställa graden av kvalité. 

Artiklarna analyserades utifrån problemformulering, syftet och frågeställning, resultat. 

 Samtliga artiklar har granskats efter granskningsmall från Evidensbaserad omvårdnad 

(Willman et. al., 2015). Forskningskvalitén beskrivs med resultaten: låg (0-9p), medel (10-

19p) eller hög (20-25p). För att få poäng skulle artiklarna till exempel vara randomiserade, 

vara etiskt granskade och beskriva tydliga inklusions- och exklutionskriterier. Resultatet 

presenterades i text och tabeller. Artiklarna sammanfattades i korthet utifrån 

frågeställningarna i litterarturstudien (Bilaga 1). Fokus lades på rekommendationer kring 

immobilisering, risker med immobilisering, samt vilken forskningskvalitet artiklarna uppnått 

(Willman et. al., 2015). Artikelmatrisen skapades i kronologisk ordning baserat på 

publiceringsår. 

 

Etiska övervägande 

Några etiska överväganden eller hinder för forskningsprojektet förelåg inte. Artiklar som 

inkluderades i litteraturgranskning innehöll ett etiskt resonemang eller hade blivit godkända 

av forskningsetisk kommitté. De artiklar som inte hade etiskt resonemang inskrivet i arbetet, 
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granskades utifrån etiska principer. Etiska principerna baserades på att inte orsaka skada eller 

men i vetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT 

 

I litteraturgranskningen hittades 21 artiklar mellan perioden 1966 - 2015. De artiklar som 

granskades var från stora delar av världen vilket visade att helkroppsimmobilisering var en 

global metod. I undersökningen representerades forskning genomförd i länderna USA, 

Storbritannien, Turkiet, Iran, Sverige, Kanada, Malaysia och Australien. Dessa länder 

använde ryggbräda, vacuumadrass samt nackkrage vid helkroppsimmobilisering enligt 

artikelgranskning. Artiklarna har presenterats i en artikelmatris, se bilaga 1. I artikelmatrisen 

har artiklarna fått numrering 1- 21 för att underlätta resultatredovisningen. 

 

Litteraturgranskningen visade att vid misstanke om spinal skada var rekommendationen 

helkroppsimmobilisering. De flesta artiklarna skrev om helkroppsimmobilisering som en 

standardåtgärd. Några få artiklar gav förslag på alternativ till helkroppsimmobilisering. 

Litteraturgranskningen påvisade risker som uppstod genom användningen av 

immobiliseringsutrusningen. Kvaliten på forskning visade tydliga tendenser till att utvecklas 

från 1966 fram till 2015. Hög kvalitet på artiklarna var vanligast mellan 2011 och 2015. 

 

Rekommendation om helkroppsimmobilisering vid misstänkt spinal skada 

Rekommendationerna kring helkroppsimmobilisering och dess utrustning indelades i 

kategorier. Kategorierna var: För helkroppsimmobilisering, Neutral samt Emot 

helkroppsimmobilisering (Tabell 1). 

 

• För, rekommenderar helkroppsimmobilisering, artiklarna hade tydliga beskrivningar 

att de rekommenderade helkroppsimmobilisering. 

 

• Neutrala, artiklarna hade inga tydliga rekommendationer kring 

helkroppsimmobilisering. De kunde förorda helkroppsimmobilisering, men samtidigt 

belystes risker med helkroppsimmobilisering och dess utrustning, vilket gjorde att det 

inte fanns en tydlighet i deras rekommendationer. Vissa artiklar lämnade frågan om 

rekommendation vid helkroppsimmobilisering och dess utrustning obesvarad. 

 

• Emot, rekommenderar inte helkroppsimmobilisering, artiklarna hade tydliga 

beskrivningar varför de inte rekommenderade helkroppsimmobilisering. 
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Från 1990 till 2010 var det en jämn fördelning mellan rekommendationen För 

helkroppsimmobilisering och Neutral. Mellan 2011 och 2015 var en större andel Neutrala till 

helkroppsimmobilisering. De kunde förorda helkroppsimmobilisering, men samtidigt belystes 

risker med helkroppsimmobilisering och dess utrustning. Ett mindre antal artiklar var För 

helkroppsimmobilisering. Majoriteten av artiklarna rekommenderade 

helkroppsimmobilisering i samband med trauma och föreslog inga andra alternativ (Bilaga 1). 

En artikel föreslog alternativ till helkroppsimmobilisering (Artikel 16, bilaga 1). 

 
Tabell 1. Period för publicering, antal artiklar, kvalitet på artikel, rekommendation om 
helkroppsimmobilisering. 
 Tidsperio

d 
Antal 
artikla

r 

För 
helkroppsimmobiliser

ing 
 

Neutral till 
helkroppsimmobiliser

ing 

Emot 
helkroppsimmobiliser

ing 

1 1966-
1989 

3            1. låg 
           2. medel 
           3. låg 

0 0 

2 1990-
2010 

8            4. medel 
           8. låg 
           9. medel 
 

           5. hög 
           7. medel 
         10. hög 

                   6. medel 
                 11. hög 

3 2011-
2015 

10          13. hög 
         16. medel 
         21. hög 

         12. hög 
         14. hög 
         15. hög 
         18. medel 
         19. medel 
         20. hög 

17. låg 
 

 

Totalt 21 9 9 3 
Forskningskvalitet baseras på granskningsmall, Evidensbaserad omvårdnad (Willman et. al., 2015) för kvalitetsbedömning av 
studier med kvantitativ metod bilaga G, där varje artikel granskats, värderats och slutgiltigt fått en gradering. Graderingen är 
Låg= 0-9p, Medel= 10-19p, samt Hög= 20-25p. 
Nummer 1 till 21 motsvarar artiklar i bilaga 1 
 

Forskningskvalitet för rekommendationerna 

Artiklarna indelades i perioder efter granskning. Indelningen gjordes som ett sätt att beskriva 

hur forskningskvaliten förändrats mellan åren 1966- 2015 och antalet studier som undersöker 

helkroppsimmobilisering och dess utrustning fördelat sig över tid (Tabell 1). 

 

Period 1 (1966-1989) Tre artiklar placerades under perioden. Två av artiklarna, 1 och 3, gick 

inte att kvalitetsgranska. Artiklarna saknade en vetenskaplig uppbyggnad. Kvalitén på 

majoriteten av publicerade artiklar var låg under perioden. 
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Period 2 (1990-2010). Åtta artiklar placerades under perioden. Kvalitén på forskningen gjorde 

framsteg sedan den föregående perioden. En artikel hade låg kvalitet. Sju artiklar hade medel 

till hög kvalitet. 

 

Period 3 (2011-2015).  Tio artiklar placerades under perioden. En artikel hade låg kvalitet. Av 

övriga nio artiklar hade majoriteten hög kvalitet. 

 

Risker vid helkroppsimmobilisering vid misstänkt spinal skada 

Vid granskning av artiklar kunde inga risker med helkroppsimmobilisering vid misstänkt 

spinal skada bli funna. Granskningen identifierade flera allvarliga risker orsakade av 

utrustningen som användes vid helkroppsimmobilisering. Utrustningen som beskrevs i 

artiklarna var ryggbräda, vaccummadrass, KED- väst och nackkrage. 

 

Risker som beskrevs orsakade av immobiliseringutrustningen var aspirationsrisk vid 

kräkning, nedsatt andningsfunktion, ökat intrakraniellt tryck, smärta i mjukdelar och  trycksår. 

Vidare beskrevs att inkorrekt helkroppsimmobilisering riskerar att öka risken för sekundära 

skador och immobilisering innan uttagande ur bil minskar inte belastningen på kotpelaren. 

Fördröjd tid på olycksplats på grund av helkroppsimmobilisering ökar risken för död. Artiklar 

som belyste risker med immobiliseringutsutning, deras kvalitet och period redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Antal artiklar som beskriver immobiliseringsutrustnings risker efter ABCDE-konceptet. 

Prehospital 
bedömning av 
traumapatient 

Antal 
artiklar som 
nämner 
risker 

Kvalitet och 
period 

Påvisade risker i samband med 
immobiliseringutsustning 

A- Airway (Luftvägar) 2 6. medel,     period 2 
12. hög,      period 3 

Aspirationsrisk vid kräkning 

B- Breathing 
(Andning) 

8 7. medel,     period 2 
12. hög,       period 3 
14. hög,       period 3 
17. låg,        period 3 
18. medel,   period 3 
19. medel,   period 3 
20. hög,      period 3 
21. hög,      period 3 

Påvisar nedsatt andningsfunktion vid 
helkroppsimmobilisering 

C- Circulation 
(Cirkulation) 

1 11. hög,      period 2 Fördröjd tid på olycksplats vid 
penetreringskador ökar risken för 
död vid helkroppsimmobilisering. 
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D- Dissability 
(Neurologi) 

8 
 

 

 

 

8 
 

 

 
1 

 

 

1 

4. medel,    period 2 
6. medel,    period 2 
8. låg,         period 2 
14. hög,      period 3 
17. låg,       period 3 
18. medel,  period 3 
20. hög,      period 3 
21. hög,      period 3 

 
5. hög,       period 2 
7. medel,   period 2 
9. medel,   period 2 
14. hög,     period 3 
17. låg,      period 3 
18. medel, period 3 
20. hög,     period 3 
21. hög,     period 3 

 
10. hög,    period 2 

 

 

10. hög,    period 2 

Stel nackkrage ökar det 
intrakraniella trycket, vilket kan vara 
mycket skadligt vid skallskada 
 

 

Helkroppsimmobilisering kan orsaka 
smärta i mjukdelarna 
 

 

 

 

Inkorrekt helkroppsimmobilisering 
riskerar att öka risken för sekundära 
skador 
 
Immobilisering innan uttagande ur 
bil minskar inte belastningen på 
kotpelaren 

E- Exposure 
(Helkroppsstatus) 

8 
 

 

 
2 

5. hög,       period 2 
6. medel,   period 2 
7. medel,   period 2 
9. medel,   period 2 
12. hög,     period 3 
14. hög,     period 3 
20. hög,     period 3 
21. hög,     period 3 

 
14. hög,     period 3 
21. hög,     period 3 

Stor risk för trycksår av att vara 
helkroppsimmobiliserad 
 

 

 

Fördröjd tid på olycksplats på grund 
av helkroppsimmobilisering ökar 
risken för död. 

Forskningskvalitet baseras på granskningsmall, Evidensbaserad omvårdnad (Willman et. al., 2015) för kvalitetsbedömning av 
studier med kvantitativ metod bilaga G, där varje artikel granskats, värderats och slutgiltigt fått en gradering. Graderingen är 
Låg= 0-9p, Medel= 10-19p, samt Hög= 20-25p. 
Nummer 1 till 21 motsvarar artiklar i bilaga 1 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka rekommendationerna och eventuella risker med 

helkroppsimmobilisering vid misstanke av spinal skada prehospitalt utifrån patientsäkerhet. 

Litteraturgranskning visade att helkroppsimmobiliering vid misstänkt spinal skada 

rekommenderades. Kvaliten på forskning utvecklades under den undersökta tidsperioden. 
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Studien tydliggjorde dessutom risker för patienterna som uppstod av utrustningen vid 

helkroppsimmobilisering. Fynden kommer att diskuteras i den ordning de presenterats. 

 

Rekommendationer vid helkroppsimmobilisering vid misstänkt spinal skada 

Rekommendationerna för helkroppsimmobilisering introduceraderas av Farrington (1968) och 

dessa rekommendationer gäller än idag (National Association of Emergency Medical 

Technicians, 2015). Litteraturgranskningen visade att de forskare som förhöll sig Neutrala till 

helkroppsimmobiliering kommenterade att helkroppsimmobilisering var nödvändig och en 

livsviktig behandling. Dessa forskare visade att immobilisutrustningen orsakade risker för 

patienten med och utan skador på kotpelaren. Detta gjorde att de ibland ställde sig tveksamma 

till helkroppsimmobilisering med den immobilisutrustningen som fanns att tillgå. 

Landstingens behandlingsriktlinjer i Sverige följer PHTLS rekommendationer vid misstanke 

om spinal skada och det innebär helkroppsimmobilisering med dagens tillgängliga utrustning 

(National Association of Emergency Medical Technicians, 2015; Vårdgivarguiden, 2016; 

Region Jämtland- Härjedalen, 2015; Vårdgivare Skåne, 2016). Behandlingsriktlinjerna 

erbjuder inga alternativa metoder för patienter med misstänkt spinal skada än att patienten ska 

helkroppsimmobiliseras (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015; 

Vårdgivarguiden, 2016). I litteraturgranskningen hittades två artiklar där författarna föreslog 

alternativ till dagens rekommendationer gällande helkroppsimmobilisering. Den första 

artikeln föreslog sandsäckar som nackstöd i stället för nackkrage (Mobb et al., 2002). Den 

andra menade att den minsta belastningen på kotpelaren var om patienten själv klev ur 

fordonet endast iförd en nackkrage (Engsberg et al. 2013). Gemensamt för de båda artiklarna 

var att de rekommenderade helkroppsimmobilisering, men med alternativ utrustning. 

Litteraturgranskningen visade att det saknas alternativa metoder som till exempel 

delkroppsimmobilisering. En artikel i litteraturgranskningen visade på att det förekom en stor 

överimmobilisering vid misstänkt spinal skada. En eventuell orsak till överimmobilisering är 

att behandlingsriktlinjerna förordar att “Vid tveksamhet skall patienten immobiliseras!!!” 

(Vårdgivarguiden, Medicinska behandlingsriktlinjer, flik 6, 6.1.3 ). 

 

Forskningskvalitet för rekommendationerna 

Fram till 80-talet var de artiklar som publicerades låg eller medel i sin forskningskvalitet. 

Forskningskvaliten var direkt kopplad till trovärdigheten i forskningen (Polit & Beck, 2012). 

De artiklar som undersöktes saknade delar som moderna vetenskapliga artiklar innehöll, till 

exempel ett etiskt resonemang. De artiklarna hade, trots sin svaga forskningskvalitet, haft 
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effekt på hur immobilisering användes idag. Det gick att återfinna delar av författarnas 

rekommendationer i moderna utbildningar som PHTLS. Artiklarna återfinns även i senare 

publicerade artiklar i ämnet (Peery et al, 2007; Åkerholm, 2012). 

 

1990 och framåt får de publicerade forskningsartiklarna en allt högre forskningskvaliten. De 

steg från låg/medel forskningskvalitet till medel/hög forskningskvalitet. Forskningskvaliteten 

fortsätter tydligt att öka mellan åren 2011- 2015. Fler artiklar med medel/hög 

forskningskvalitet, 9 av10, som publicerats mellan åren 2011- 2015 redovisade risker med 

helkroppsimmobilisering, vissa risker mer allvarliga än andra. Farrington (1968) och Rimel et 

al (1979) belyser att helkroppsimmobilisering är viktig för att förhindra förlamning hos 

patienterna. Deras arbeten var banbrytande på sin tid och hade stor betydelse för patienternas 

omvårdnad och helkroppsimmobilisering. Deras metoder byggde på en arbetshypotes mer än 

vetenskapligt underbyggd arbetsmetod. Den senare forskningen mellan 2011- 2015, visade 

flera risker som tidigare förbisågs, som till exempel påverkan av Airway och Breathing samt 

Circulation. Detta orsakades troligen på grund av avsaknad av riskanalys i tidig forskning. 

 

Risker vid helkroppsimmobilisering vid misstänkt spinal skada 

När Farrington (1968) och Rimel et al. (1978) presenterar sina arbetsmetoder med 

helkroppsimmobilisering och immobiliseringsutrustning nämner författarna inga risker. 

Litteraturgranskningen visade att senare års forskning uppmärksammat risker med 

immobiliseringsutrustningen i större omfattning än tidigare forskning. Flera av riskerna med 

helkroppsimmobilisering och dess utrustning kunde påverka patientens hälsa allvarligt. Dessa 

risker diskuteras nedan. 

 

Airway och Breathing 

Vid helkroppsimmobilisering påverkades andningsfunktionen negativt vid användning av 

immobiliseringutrustning visade litteraturgranskningen. En av artiklarna gjorde gällande att 

andningsfunktionen kan bli nedsatt med upp till 15% vid helkroppsimmobilisering med 

ryggbräda (Totten & Sugarman, 1999). En annan undersökning påvisar att det är en 

signifikant försämring av andningsfunktionen vid användning av ryggbräda (Ay et al, 2011). I 

litteraturgranskningen visar en artikel att vacuummadrass inte orsakar samma negativa effekt 

på andningsfunktionen som ryggbrädan (Luscombe & Williams, 2003). Om syftet på 

olycksplatsen var att säkerställa Airway och Breathing funktionen var vacuummadrass att 
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föredra ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Om både ryggbräda och vacuummadrass finns 

tillgängliga kan det finnas risk för att ryggbrädan används oftare än vacuummadrass. Detta då 

utbildningen PHTLS inte nämner vacuummadrass som ett alternativ vid 

helkroppsimmobilisering (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015). 

 

Circulation 

Om patienten har penetrerande skada kan det vara viktigare att få patienten till sjuhuset än 

helkroppsimmobilisera (Haut et al. 2010). Olika utrustning tar olika lång tid att applicera visar 

artiklar i litteraturgranskningen. Litteraturgranskningen visade i en artikel att det går fortare 

att helkroppsimmobilisera patienter i ryggbräda kontra att helkroppsimmobilisera patient i 

vacuummadrass (Mahshidfar et al., 2012). Helkroppsimmobilisering kan öka risken för att 

patient inte överlever på grund av att helkroppsimmobilisering stjäl tid från “Golden Hour”. 

En fråga som saknar svar i litteraturstudien var om den tidsvinsten som ryggbräda hade före 

vacuummadrass överväger riskerna med nedsatt andningsfunktion och blödning vid 

penetrerande skada. Den spinala hanteringen kom först på fjärde prioritet, Disability, i 

ABCDE-konceptet (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015; 

Vårdguiden, 2016; Wikström, 2006). Syftet med all behandling var att förebygga ohälsa (SFS, 

1982:763). Svårigheten för sjukvårdspersonalen kunde bli att göra rätt prioritering, utan att 

försämra patientens hälsostatus (SFS, 1982:763; SFS 2010:659). 

 

Disability & Exposure 

Litteraturgranskningen visade att det intrakraniella trycket (ICP) kunde påverkas negativt vid 

helkroppsimmobilisering. Den främsta orsaken till förhöjt ICP var nackkragen. I 

litteraturgranskningen visade två artiklar på ökat intrakraniellt tryck vid användande av 

nackkrage (Davies et al., 1996; Mobb et al., 2002).Om patienten har en skallskada vill man 

inte att ICP ska stiga. Är patienten medvetslös säger behandlingsriktlinjerna att patienten ska 

helkroppsimmobiliseras, detta inkluderar nackkrage. Rekommendationen är tydlig och 

rekommenderas av flera författare i litteraturgranskningen. I litteraturgranskningen hittades 

förslag på alternativ till nackkrage, att använda sandsäckar eller vacuummadrass. Inget av 

dessa förslag påverkade ICP negativt på patienten visade litteraturgranskningen, men används 

inte idag.  
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Litteraturgranskningen visade att det finns en ökad risk för smärta och obehag i mjukdelar och 

risk för trycksår vid helkroppsimmobilisering. Litteraturgranskningen visade två studier som 

jämförde ryggbräda och vacuummadrass i förhållande till komfort, obehag och trycksår. De 

båda studierna fick samma resultat, men med olika utrustning (Hamilton & Pons, 1996; 

Mahshidfar et al., 2012). Den ena studien visade att ryggbrädan var mer komfortabel och gav 

mindre obehag (Mahshidfar et al., 2012). Den andra studien visade att vaccummadrassen var 

mer komfortabel och gav mindre obehag samt att risken för trycksår var mindre i 

vaccummadrass (Hamilton & Pons, 1996). Det underlättar inte besluten för sjukvårdspersonal 

att välja rätt utrustning baserat på vetenskapliga metoder (SFS 2010:659).  

 

Patientsäkerhet 

Svensk sjukvårdspersonal skall arbeta efter vetenskapliga och beprövade metoder vilket kan 

leda till ett dilemma gällande patientsäkerhet vid helkroppsimmobilisering av misstänkt spinal 

skada (SFS 2010:659). När det gäller Patientsäkerhetslagens del om beprövade metoder så 

visar resultatet i litteraturstudien att helkroppsimmobilisering i dagens utformning har utövats 

i över 30 år (SFS 2010:659). Resultatet visar att dagens utformning av 

helkroppsimmobilisering troligen följer lagstiftningen då det är en beprövad metod. När det 

gäller den andra delen i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), vetenskapligt beprövad metod, 

visar resultatet att det är senare års forskning som håller hög forskningskvalitet och den 

forskningen visar på stora risker med användning av immobiliseringsutrustning. Lagen säger 

att både beprövad metod och vetenskaplig metod är av vikt vid valet av behandlingsmetod. I 

resultatet framgår att helkroppsimmobilisering har lång beprövad erfarenhet samt att 

vetenskapen gör gällande att metoden medför risker. Det finns ingen tydlighet i lagen om 

vilken av de båda alternativen som har tolkningsföreträde (SFS 2010:659). 

 

Då Läkemedelsverkets förordningar placerar immobiliseringsutrustning i klass 1 har 

Läkemedelsverket indirekt lämnat över kontrollfunktionen på immobiliseringsutrustningen till 

tillverkarna (SFS, 1993:876; LVFS 2003:11). Den utrustning som idag används vid 

helkroppsimmobilisering medför många risker för patienten. Om immobiliseringsutrustningen 

istället klassifierades i klass 2a, vilket är en högre klass med mer noggrann kontroll från 

Läkemedelsverket, skulle Läkemedelseverket ha en bättre kontroll över riskerna med 

immobiliseringsutrustningen (SFS, 1993:876; LVFS 2003:11).  
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Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en retrospektiv artikelgranskning med kvantitativ ansats. Val av 

metod framstod som det främsta alternativet att finna material för granskning. Artiklarna 

valdes utifrån relevans i innehållet, vilket medförde att ett antal artiklar var äldre än tio år. 

Valet att inkludera artiklarna gjordes medvetet för att belysa hur forskningen sett ut över åren 

inom området immobilisering och dess utrustning. Artiklar identifierades främst i PubMed. 

Artiklar söktes även i Cinahl. De artiklar som hittades i Cinahl fanns dock redan i PubMed 

vilket medförde att ingen artikel inkluderades från Cinahl. Artiklar hittades genom 

sekundärsökning i redan publicerade artiklars referenslistor. Artiklarna hade publicerats 

internationellt. 

 

Sökorden som valdes var riktade mot syftet med litteraturgranskningen. En svaghet som 

upptäcktes tidigt med artikelsökningen var att immobiliseringsutrusningen inte har en särskild 

definition. Därför bestämdes det att det var helkroppsimmobilisering och 

immobiliseringsutrustning som blev valet av definition i litteraturgenomgången. 

 

Det var svårt att få fram artiklar som inte hänvisade till varandra i referenslistorna. Då studien 

begränsades till svenska och engelska som språk i artiklarna så exkluderades flera artiklar i 

ämnet som enligt sammanfattning var av intresse för studien. De artiklarna kan möjligen ha 

tillfört ytterligare rekommendationer och risker kring immobilisering och 

immobiliseringsutrustningen för patienter. 

 

Granskningsmall som användes (Willman et. al., 2015) var mest omfattande i sin bedömning. 

Artiklarna var utformade efter flera olika metoder där det behövdes en lämplig 

granskningsmall som kunde täcka en bred variation av artiklar med olika utformning. 

Granskningsmallen var omfattande i sina bedömningskriterier, till exempel etiskt resonemang 

och randomisering. Det påverkade vissa kvalitetsresultat negativt. Ett exempel var artiklar 

med trovärdigt resultat som saknar etiskt resonemang, etisk bedömning och randomisering. 

Det ger ett falskt lågt poäng för artikel men resultatet var trovärdigt och relevant. 

 

Flera av de inkluderade artiklarna saknade etiska överväganden. Skillnader i etiska 

överväganden kan bero på olika forskningskrav i olika delar av världen, samt att det var lägre 

krav på etiskt resonemang under 70- 80 talet. I Sverige ställs det höga krav på etiska 

överväganden. Om det endast skulle inkluderats artiklar med etiska överväganden, hade inte 



20	

studien genomförts på grund av bristande underlag. Artiklar som har inkluderats har bedömts 

etiskt utifrån etiska ramar publicerade av Statens medicin-etiska råd (2016). Några artiklar 

valdes bort då de ansågs var oetiska. Ett exempel är där forskning har utförts på avlidna där 

det inte framkommer om kropparna är donerade till forskning och inga etiska överväganden 

finns beskrivna. 

 

Granskningen av artiklarna var en komplicerad process då artiklarna har publicerats över en 

period av 50 år. Normalt i en undersökning bör artiklar vara publicerade inom en tioårsperiod. 

Det var av vikt för studien att få med artiklar publicerade utanför tio års intervallet då de 

artiklar publicerade mellan 1966- 1989 ofta dyker upp som referenser i senare publicerade 

artiklar. Tidiga artiklar saknar beskrivningar om risker med helkroppsimmobilisering. De 

beskriver endast vilken nytta helkroppsimmobilisering kan göra och de har en svag evidens. 

Artiklar publicerade under senare år har en mer vetenskaplig inriktning vilket underlättade 

granskningen. 

 

Slutsats 

Forskning rekommenderar helkroppsimmobilisering på traumapatienter där det finns en 

misstanke om spinal skada. Behandlingsriklinjerna följer nuvarande 

forskningsrekommendationer. Tidig forskning har låg kvalite på sin forskning. 

Forskningskvaliten har blivit bättre över tid och resultaten har ökat i trovärdighet. 

Flera forskare påvisar risker med helkroppsimmobilisering. Riskerna är relaterade till dagens 

immobiliseringsutrustning. Ett antal alternativ till dagens immobiliesringsutrusning finns 

beskrivna, men de används inte och är inte omnämnda i behandlingsriktlinjer.  Det behövs 

mer forskning om lämplig utrustning för immobilisering som minskar riskerna orsakade av 

immobiliseringsutrustningen. Det vore intressant med forskning om dagens 

helkroppsimmobilisering är det enda alternativet vid immobilisering. 
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Begreppsförklaring 

 

PHTLS: PHTLS® är ett amerikanskt utbildningskoncept för akut prehospitalt 

omhändertagande av traumapatienter som funnits sedan 1983. Ett samarbete mellan NAEMT 

och The American College of Surgeons resulterade i PHTLS® - Pre Hospital Trauma Life 

Support. (www.phtls.nu, 2016) 

ABCDE: A- Airway (Luftvägar), B- Breathing (Andning), C- Circulation (Cirkulation), D- 

Dissability (Neurologi), E- Exposure (Helkroppsstatus) är ett struktruerat omhändertagande 

av kritiskt sjuka patienter som syftar till att upptäcka tillstånd där tidig behandling har 

avgörande betydelse för morbiditet och mortalitet. Vitala funktioner kontrolleras enligt 

ABCDE för att identifiera och stabilisera akuta livshotande tillstånd (Wikström, 2006, 

National Association of Emergency Medical Technicians, 2016). 

*Glasgow comascale 

Glasgow Coma Scale – GCS – är en internationellt använd skala för bedömning av 

medvetandegrad. Skalan består av tre tester, ögonöppning, verbalt svar och motoriskt svar. 

Svaren på detta bedöms med poäng där max poäng är 15 och lägsta poäng är 3 (Smeltzer, 

Bare, Brunner & Suddarth 2004). 
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Bilaga 1 

 Artikel/ Författare/ 
Tidskrift/ Land 

Syfte Resultat Vilka rekommendationer 
beskriver artikeln kring 
immobilisering och varför 
immobilisering bör ske. 

Kvalitet & Metod För eller emot 
eller neutrala 
till 
immobilisering 

Risker för 
vårdskador vid 
immobilisering 

Antal	
deltagare 

Etik 

1. Early Management of 
the Patiet with 
Trauma to the Spinal 
Cord 
 
Geisler, Wynne-
Jones &  Jousse 
 
Medical services 
journal, Canada 
(1966) Vol 7:512-23 
 
Kanada 

Att lyfta 
fram risken 
med 
fördröjd 
symtombild 
av 
 förlamning 

Vill att 
olycksoffer ska 
läggas i sträck 
och förflyttas på 
detta sätt tills 
dess att de blivit 
stabiliserade 
eller att 
instabilitet i 
kotpelaren har 
blivit uteslutet. 
Kirurgi fungerar 
inte alltid, men 
man tror det 
kommer att bli 
bättre 

Beskriver inte 
immobilisering, beskriver 
att patienterna ska ligga i 
sträck och inte röra på bålen 

Låg 0p. 
 
Journalgranskning av 
958 patienter med 
förlamning under en 
25 årsperiod, lyfter 
fram 29 patienter med 
försenad början av 
förlamning 

För 
immobilisering 

-Beskriver inga risker 
med behandlingen 

958 
patientjournaler 
över en 25års 
period 
granskades 

Nej 

2. Prevention of 
Neurological 
Deterioration befor 
Admisson to a Spinal 
Cord Injury Unit  
 
Toscano 
 
Paraplegia(1988) Vol 
26, 143-150 
 
Australien 

Diskuterar 
bästa sättet 
att minska 
risken för 
secundär 
spinal skada 
vid transport 
till sjukhus 
och innan 
inläggning 
på 
ryggavdelni
ng 

Data insamlad 
mellan 1 mars 
1983 och 28 
december 1984. 
26% av 
patienterna fick 
sekundär spinal 
skada mellan 
olyckstillfället 
och till dess de 
lades in på 
ryggavdelningen 

Rekommenderar 
immobilisering och 
beskriver varför man ska 
immobilisera 

Medel 11p. 
 
Desktreptiv 
kvalitetsgranskning 
med 
journalgranskning 

För 
immobilisering 

-Beskriver inga risker 
med immobilisering 

123 patienter 
med konstaterad 
spinalskada 
mellan 1 mars 
1983- 28 
december 1984 

Nej 

3. Care of the multiply 
injured patient with 
cervical spine injury 
 
Garfin, Shackford, 
Marshall & 
Drummond 

En manual 
och 
motiverande 
text till hur 
och varför 
patienter 
som utsats 

Patienten 
bedöms efter ett 
flödesschema 
och sedan 
förordas 
immobilisering 
beroende på 

Rekommenderar 
Immobilisering efter olika 
metoder baserade på 
upptäckta skador. Skadorna 
identifieras med hjälp av 
flödesschema 

Låg 0p. 
 
Artikeln är skriven 
mer som en 
handledning än som 
en forskningsrapport 

För 
immobilisesring 

- Visar flödesscheman 
för vilka som ska 
immobiliseras i syfte 
att minska sekundära 
skador 

58 patienter 
med konstaterad 
spinal skada 
under åren 
1986-1987 

Nej 
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Clinical orthopedics 
and related 
research(1989) 
Number 239, 
February 
 
USA 

för trauma 
ska 
omhändertag
as på 
olycksplatse
n  

vilka skador som 
idientifieras av 
ambulanspersona
len 

4. The effect of rigid 
collar on intracranial 
pressure 
 
Davies, Deakin & 
Wilson 
 
Inury (1996) Vol. 27 
No. 9 pp 647-649 
 
Storbritannien 

Mäter 
intrakraniellt 
tryck (ICP) 
på 
immobiliser
ade patienter 
med 
misstänkt 
skallskada 

Visar på en stor 
risk för ökat 
intrakraniellt 
tryck på 
skallskadade 
patienter som är 
immobiliserade. 
De visar att det 
finns en skillnad 
på skallskadade 
med skallbas 
fraktur och 
skallskadade 
utan 
skallbasfraktur. 
Skallskadade 
patienter utan 
skallbasfraktur 
har en signifikant 
större ökning av 
intrakraniellt 
tryck.  
Det behöver 
finnas alternativa 
immobiliserings
möjligheter för 
den 
patientgruppen 

Breskriver inte varför 
immobilisering ska ske men 
föreslår alternativa 
rekommendationer till 
immobilisering 

Medel 14p. 
 
Patienter med 
skallskada som 
hamnade på 
intensivvårdsavdelnin
g och hade haft stel 
nackkrage 

För 
immobilisering 
 

 

-Ökad risk för 
intrakraniellt tryck på 
patienter utan 
skallbasfrakturer 

19 patienter 
med skallskada 

Nej 

5. The efficacy and 
comfort of full-body 
vaccum splints for 
cervical-spine 
immobilization 
 
Hamilton & Pons 

Att fastsälla 
om 
vacuummadr
ass ger 
samma grad 
av 
immobiliseri

Vaccummadrass
en ger bättre 
komfort vid 
immobilisering 
än ryggbrädan 
och likvärdig 
immobilisering 

Beskriver inte varför 
immobilisering ska ske och 
ger inga rekommendationer 
till immobilisering 

Hög 20p. 
 
Randomiserad 
crossover studie i 
labratoriemiljö 

Neutral - smärta och obehag 
- trycksår 

26 friska 
frivilliga, 22 
män och 2 
kvinnor, fick 
ligga på vacuum 
madrass och 
ryggbräda och 

Ja, godkänd 
av 
Institutional 
Review 
Board 



31	
	

 
The Journal of 
Emergency Medicine 
(1996) Vol 14, No 5, 
pp 553-559 
 
USA 

ng som 
ryggbrädan 
samt 
jämföra 
komforten 
på de båda 

jämföra 
komforten 

6. Out-of-hospital 
Spinal 
Immobilization: Its 
Effect on Neurologic 
Injury 
 
Hauswald, Ong, 
Tandberg & Omar  
 
Academic emergency 
medicine(1998) vol 
5, no 3. 
 
Malaysia/ USA 

Jämför 
utkomsten 
av patienter 
med spinal 
skada i 
Malaysia 
och New 
Mexico, 
USA, efter 
olika 
prehospitala 
behandlingar 
mellan åren 
1988 och 
1993, en 
grupp 
immobiliser
ades, den 
andra inte 

De 
immobiliserade 
patienterna hade 
mer neurologiska 
skador än de 
patienter som 
inte blivit 
immobiliserade 

Beskriver varför man 
immobiliserar. 
Rekommenderar inte 
immobilisering med 
motivering att riskerna är 
större än nyttan. Beskriver 
även att immbolisering 
saknar vetenskaplig evidens 
att det faktiskt gör nytta 

Medel 17p. 
 
Retrospektiv 
journalgranskning 

Emot 
immobilisering 

- Obekvämt att vara 
immobiliserad. 
- Ökar risken för 
asperation 
- Trycksår 
- Nackkrage ökar 
intrakraniella trycket 
- Patienterna blir 
svåra att undersöka 
och behandla när de 
är immobiliserade 

454 
patientjournaler 
från januari 
1988- januari 
1993 
granskades. 
120 
patientjournaler 
var från 
Malaysia. 
334 
patientjournaler 
var från USA 

Ja, godkänd 
av the 
Ethical Sub-
Committee 
of the 
Medical 
Advisory 
Bord of 
University 
Hospital, 
Kuala 
Lumpur, 
Malaysia 
och 
Institutional 
review bord 
of the 
University 
of New 
Mexico, 
School of 
Medicine, 
Albuquerqu
e, New 
Mexico 

7. Respiratory effect of 
spinal 
immobilization 
 
Totten & Sugarman 
 
Prehospital 
Emergency 
Care(1999) vol  3, no 
4, 347-352 

Undersöker 
hur 
helkroppsim
mobilisering 
påverkar 
andningen 

Båda 
immobiliserings
metoderna 
försämrade 
andningen med 
genomsnitt ca 
15% när de 
mätte 
lungkapacitet 
med spirometri, 

Beskriver att 
immobilisering vid 
misstänkt spinal skada 
kanske kan förebygga 
sekundära skador på 
kotpelare och spinalkanalen 

Medel 18p. 
 
Randomicerad cross-
over studie i 
labratoriemiljö. 
39 frivillage personer 
deltog. 20 män & 19 
kvinnor. 
Ålder: 7-85 år. 
De mätte andningen 

Neutral - Smärta av att ligga 
på hård ryggbräda 
- Trycksår 
- Försämrar 
andningsfunktionen, 
särskilt på äldre 

39 frivilliga 
deltagare vid ett 
forskningstillfäll
e 

Nej 
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USA 

Forced 
Expiratory 
Volume(FEV). 
Äldre personer 
fick mer besvär 
med andningen 
än yngre. 
Vacuummadrass
en upplevdes 
som mer 
bekväm. 
Förordar 
vacuummadrass 
före ryggbräda 
på grund av 
bättre komfort 

tre gånger. 
Baslinje var person 
utan immobilisering 
sittande eller 
liggandes. 
Därefter gjordes 
mätning med 
nackkrage/ryggbräda 
samt 
vacuumnackkrage/vac
uummadrass. 

8. Effect of cervical 
hard collar on 
intracranial pressure 
after head injury 
 
Mobb, Stoodley & 
Fuller 
 
ANZ journal of 
surgury(2002) Vol 72 
no. 6:389-391 
 
Australien 

Mäter det 
intrakraniell
a trycket 
före och 
efter 
applicering 
av stel 
nackkrage 

Skillnaden i 
intrakaniellt 
tryck var 
signifikant 
mellan att ha och 
inte ha stel 
nackkrage. Ger 
förslag att 
använda 
sandsäckar och 
tejp för 
stabilisering av 
nacken som ett 
alternativ till 
dagens 
nackkrage. 

Beskriver varför man 
immobiliserar patienter som 
en standardrutin i dagens 
sjukvård med syfte att 
minska risken för sekundära 
skador på kotpelare och 
spinalkanalen 

Låg 7p. 
 
Tio patienter i följd 
med en Glasgow 
coma scale på nio 
eller lägre 
inklluderades, de hade 
alla en Laerdal 
Stifneck collar vid 
ankomst. Nackkragen 
avlägsnades. Efter 30 
minuter  mättes 
interkraniella trycket 
en gång. Nackkragen 
applicerades igen och 
ny mätning gjordes av 
intrakraniella trycket. 

För 
immobilisering 

Låg 7p. 
 
Tio patienter i följd 
med en Glasgow 
coma scale på nio 
eller lägre 
inklluderades, de hade 
alla en Laerdal 
Stifneck collar vid 
ankomst. Nackkragen 
avlägsnades. Efter 30 
minuter  mättes 
interkraniella trycket 
en gång. Nackkragen 
applicerades igen och 
ny mätning gjordes av 
intrakraniella trycket. 

10 efter 
varandra följade 
traumapatienter 
med Glasgow 
coma scale 
under 9p (av 
15p)* 

Nej 

9. Comparison of a long 
spinal board and 
vacuum mattress for 
spinal 
immobilisation. 
 
Luscombe & 
Williams 
 
Emergency Medicine 

Jämföra 
stabillitet 
och komfort 
mellan 
ryggbräda 
och 
vacuummadr
ass 

Vacuummadrass 
ger ett 
signifikant bättre 
stöd på alla plan 
och mätpunkter i 
jämförelse mot 
ryggbrädan. 
Vacuummadrass
en ger en 
signifikant bättre 

Beskriver att patienter idag 
immobiliseras på ryggbräda 
efter koncept ATLS 
rekommendationer och att 
patienter inte 
rekommenderas ligga 
immobiliserade längre än 
2h för att minska 
komplikationer. 
 

Medel 15p. 
 
Laboratorietest på 9 
frivilliga 
försökspersoner, med 
vanliga kläder, 
utrustade med 
nackkrage, 
immobiliserades på 
ryggbräda och i 

För 
immobilisering 

-Trycksår 
-Onaturlig vinkel i 
framförallt nacke 
- smärta i mjukdelar 
av det hårda 
materialet  
- Det är avgörande 
hur personalens 
noggrannhet vid 
immobilisering 

9 friska 
frivilliga 
deltagare för en 
dags 
labratorienunder
sökning 

Nej 
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Journal(2003), 20: 
476-478 
 
Storbritannien 

komfort än 
ryggbrädan 

Beskriver inte varför 
patienter ska immobiliseras 

vacuummadrass med 
respektive 
fastspänningsmetod. 
De ladeses sedan 
immobiliserade på ett 
operationsbord som 
vinklades hela bordet 
45 grader uppåt och 
sedan nedåt. Rörelser 
på huvud, sternum 
(bröstbenet), pelvis 
(Symfysen) mättes 
under de olika grader 
av vinkling av bordet. 
Samtidigt mättes 
komforten på de olika 
immobiliseringsmetod
erna. 
Försökspersonerna 
fick uppskatta 
komforten på en  10 
gradig poängskala där 
1 var ingen 
smärta/obehag och 10 
var värsta tänkbara 
smärta/obehag 

påverkar funktionen. 
- Vacuummadrass är 
gjord i mjukt 
plastmaterial och är 
därför ömtålig för 
stickande och 
skärande föremmål. 
Vid skada på madrass 
upphör 
vacuumfunktionen 
och samtidigt 
immobiliseringsfunkti
onen 

10. Prehospital spinal 
immobillization and 
the backboard quality 
assessment study 
 
Peery, Brice & White 
 
Prehospital 
Emergency 
Care(2007) 11:3, 
293-297 
 
USA 
 

Utvärdera 
kvaliten av 
immobiliseri
ng av 
patienter 
som blivit 
lagda på 
ryggbräda 
av 
ambulansper
sonal som 
efter 
immobiliseri
ngen fördes 
till sjukhus 

15 (30%) 
patienter hade 
minst en av 
remmarna lös 
som skulle fixera 
patienten på 
ryggbrädan eller 
en lös tejp som 
var meningen att 
fixera patientens 
huvud. 
Av 50 
försökspersoner 
hade 44 (88%) 
remmar som var 
för löst åtdragna. 
De kunde ha 

Beskriver att 
immobilisering avser att 
skydda spinalkanalen för 
sekundära skador. En dåligt 
immobiliserad patient ökar 
riskerna för sekundära 
skador på spinalkanalen pga 
rörelser under transport till 
sjukhus 

Hög 20p. 
 
Prospektiv 
observationsstudie. 
50 slumpmässiga 
försökspersoner 
valdes ut inför 
undersökningen. 
Samtliga var 
immobiliserade på 
ryggbräda. Ingen av 
de tillfrågade 
patienterna var i 
kritiskt tillstånd 

Neutral. - Ofullständig 
immobilisering kan 
vara en större fara än 
att inte immobilisera 
alls. 
Ofullständig 
immbolisering gör att 
patient kan röra sig, 
vilket kan resultera i 
för stora rörelser, 
orsakade av patient, 
vilket eventuellt kan 
leda till sekundär 
spinal skada 

50 
traumapatienter 
undersöktes på 
akutmottagning 
hur väl 
immobiliseringe
n var utförd av 
ambulansperson
al 

Ja, godkänd 
Institutional 
Reciew 
Bords of 
both Duke 
University 
Health 
Center and 
the 
University 
of North 
Carolina 
School of 
Medicine 
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dragits åt minst 
2cm till för att 
fylla sin 
funktion. 
Medelmåttet för 
de lösa 
remmarna var 3, 
4cm. 
Slutsatsen är att 
många 
försökspersoner 
var otillräckligt 
immobiliserade 
på ryggbrädan 
vid ankomst till 
sjukhus 

11. Spine Immobilization 
in Penetreting 
Trauma: More Harm 
Than Good?  
 
Haut et al. 
 
Journal of Trauma 
(2010) 68: 115-121 
 
USA 

Undersöker 
om 
prehospital 
immobiliseri
ng påverkar 
mortaliteten 
vid 
penetrerings
skador 

Prehospital 
immobilisering 
ökar risken för 
mortalitet vid 
penetreringsskad
or. Sekundärt 
fynd var även att 
patienter som 
hade behandlats 
med 
endotrachialtub 
och intravenös 
vätska innan 
sjukhus, på 
patienter med 
penetrerandeskad
or är direkt 
länkat med ökad 
risk för död 

Rekommenderar att inte 
immobiliserar patienter med 
penetrerande trauma. 
Immobiliseringen tar tid 
från andra nödvändiga 
åtgärder och tiden det tar att 
immobiliseringen kan öka 
risken för död 

Hög 20p. 
 
Journalgranskning 

Emot 
immobilisering 

-Ökad risk för död 45284 
patientjournaler 
där patienten 
hade 
penetreringsska
dor mellan 
2001-2004 
granskades 

Ja, godkänd	
av the 
Institutinal 
Review 
Board of 
The 
JohnsHopki
ns Medical 
Institutions 

12. Effects of spinal 
immobilization 
devices on 
pulmonary function 
in healthy volunteer 
individuals 
 
Ay et al. 

Undersökte 
hur 
andningsvol
ym och 
andningsfun
ktion 
påverkades 
av 

De fann att det 
var en signifikant 
försämring på 
lungfunktionallit
eten när 
immobiliseringsu
trustning 
applicerades 

Beskriver att 
immobilisering bör ske efter 
dagens behandlingsriktlinjer 
men är inte helt övertygade 
om att det är rätt 

Hög 20p. 
 
Cross-over trial på 
friska människor 

Neutral -Andningsfunktion 
blir signifikant 
försämrad vid all form 
av immobilisering. 
Försämringen ökar ju 
längre patient ligger 
immobiliserade. 
Minst påverkan på 

60 friska 
frivilliga 
personer deltog 
i en 
labratorieunders
ökning 

Ja,	godkänd 
av ethical 
committee. 
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Turkish journal of 
trauma & emergency 
sugery(2011) 
17(2):103-107 
 
Turkiet 
 

immboliseri
ngsutrustnin
g. Spiromitri 
samt PEF 
användes för 
att mäta 
lungvolym 
och 
lungkapacite
t före och 
efter 
immobiliseri
ngsutrustnin
g 
applicerades
. 
Nackkrage, 
KED-väst 
samt 
ryggbräda 
användes. 
Mätningarna 
genomfördes 
efter 5 
minuter 
samt 30min 
efter 
immobilisrin
gsutrustning
en 
applicerades 

andningsfunktionen 
har vacuummadrass 
-Trycksår 
- Hyperventilation 
som leder till syrebrist 
-Aspiration 
 

13. Long backboard 
versus vacuum 
mattress splint to 
immobilize whole 
spine in trauma 
victims in the field: a 
randomized clinical 
trial. 
 
Mahshidfar, Mofidi, 
Yari & Mehrsorosh 
 

Jämför 
funktionen 
mellan 
ryggbräda 
och 
vacuummadr
ass 

Ryggbrädan var 
bättre än 
vacuummadrass 
när det gällde 
komfort, 
immobilisering 
och snabbhet att 
applicera 

De uppger att man ska 
immobilisera i syfte att 
förebygga sekundära skador 
på spinalkanalen 

Hög 20p. 
 
Prospektiv, 
Randomiserad klinisk 
prövning 
 
60 slumpmässigt 
utvalda patienter 
delades upp i två 
grupper. Ena gruppen 
immobiliserdes med 
ryggbräda och den 

För 
immobilisering 

-Beskriver inget om 
risker med 
immobilisering 

60 
randomiserade 
traumapatienter 
som 
immobiliserats i 
ryggbräda 
alternativt 
vacuummadrass 

Nej 
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Prehospital and 
disaster 
Medicine(2012) vol. 
28, No. 5 
 
Iran 

andra med vacuum 
madrass. 
De mätte tid till 
immobilisering samt 
hur lätt det var att 
använda utrustningen, 
samt hur patienten 
upplevde komforten 

14. Ambulanssjuksköters
kans dokumentation 
och behandling med 
spinal 
immobilisering 
prehospitalt- en 
retroperspektiv studie 
i Uppsala Län. 
 
Åkerholm 
 
Sophiahemmet, 
Högskola (2012) 
 
Sverige 

Belysa 
ambulanssju
ksköterskans 
dokumentati
on och 
behandling 
av 
traumadrabb
ade med 
spinal 
immobiliseri
ng 

63,8% av 
journalerna var 
komplett ifyllda. 
Tidsangivelse för 
när patienten 
immobiliserades 
prehospitalt 
saknades i 27,8% 
av journalerna. 
6,4% saknade 
dokumentation 
om indikation för 
spinal 
immobilisering 

Hänvisar till olika 
immobiliseringskoncept 
som används idag. 
Lyfter fram flera risker med 
immobilisering 

Hög 20p. 
 
Retroperspektiv studie 
med 
journalgranskning 

Neutral -Tidsåtgång för 
immobilisering kan 
öka risken för död om 
den tar för lång tid 
-Påverkar andningen 
negativt 
-Trycksårsrisken. 
-Risker med att 
patienten tas ut efter 
dagens praxis jämfört 
med om patient 
förflyttar sig själv 
-Förhöjt kraniellt 
tryck vid 
immobilisering 
-Smärta och obehag 
kan uppstå vid 
immobilisering 
 

85 
patientjournaler 
mellan 1 
september 2011 
till 23 oktober 
2011granskades 

Ja, 
samtycke 
från 
medicinskt 
ansvarig 
läkare. 
Journaler 
avidentifiera
des. Ingen 
kontakt med 
den 
drabbade. 
Journalföran
de 
sjukskötersk
an förblir 
anonym. 
Register på 
journalföran
de 
sjukskötersk
a förstördes 
vid studiens 
avslut 

15. Cervical spine injury: 
analysis and 
comparison of 
patients by mode of 
transportation 
 
Urdaneta et al. 
 
The Journal of 
emergency 
medicine(2013)  Vol 

En 
jämförelse 
mellan 
patienter 
som inkom 
till sjukhus 
med egen 
personbil 
och med 
ambulans. 
De 

De jämförde två 
grupper som 
råkat ut för 
trauma. Totalt 
718 patienter 
blev utvalda från 
tre olika sjukhus. 
671 kom till 
sjukhus med 
ambulans och 
var 

Beskriver inte varför 
patienter ska immobiliseras 
men beskriver att 
sjukvårdspersonal ska vara 
genörös med användning av 
immobiliseringsutrustning 

Hög 23p. 
 
Multicenter, 
retropersktiv, 
strukturerade 
frågoformulär 
användes för att söka 
svar i journaler 

Neutral -Nämner inga risker 726 
patientjournaler 
mellan 1 januari 
2000 till 31 
december 2007 
granskades 

Ja, godkänd 
av 
Community 
Medical 
Centers’ 
Instutional 
Review 
Board 
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44, No 2. 287-291 
 
USA 

undersökte 
vilket 
trauma de 
olika 
grupperna 
råkat ut för, 
vilka skador 
de olika 
grupperna 
hade samt 
hur de 
prioriterades 
på sjukhus 

immobiliserade. 
47 patienter 
inkom till 
sjukhus med 
egen bil och var 
inte 
immobiliserade. 
De spinala 
skadorna var lika 
mellan 
grupperna. C2 
regionen var 
påverkad. 
Lågenergitrauma 
var vanligast hos 
personer som 
inkom med 
personbil. 
Högenergitrauma 
var vanligare för 
de som inkom 
med ambulans. 
Personer som 
inkom med 
privatbil hade 
oftare stabila 
skador på 
kotpelare och 
fick oftast en låg 
prioritering på 
akuten. Detta 
pga att de inkom 
med egen bil och 
inte var 
immobiliserade. 
Dock hade de 
patienterna 
liknande skador 
som patienter 
som inkom med 
ambulans.  De 
neurologiska 
skadorna var 
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likvärda i båda 
grupper 

16. Cervical spine 
motion during 
extraction 
 
Engsberg et al. 
 
The Journal of 
emergency 
medicine(2013) Vol. 
44, No.1. 122-127 
 
USA 

Att 
undersöka 
nackens 
rörelser 
gentemot 
bröstrygg i 
samband 
med 
uttagning 
från en 
krockad bil i 
labmiljö 

De fann att det 
var markant 
minst rörelse i 
nacke gentemot 
bröstrygg om 
försökspersonen 
fick en 
nackkrage som 
immobilisering 
och sedan klev 
ur bilen, för att 
sedan själv lägga 
sig på ryggbräda 
utan assistans. 
Det var även en 
minskad rörelse 
på nacke 
gentemot 
bröstrygg med 
immobilisering 
med nackkrage 
när 
försökspersonen 
blev urtagen ur 
bilen med hjälp 
av två 
sjukvårdare för 
att sedan läggas 
på ryggbräda. 
Störst belastning 
och rörelse blev 
det på 
försökspersonen 
när 
försökspersonen 
klev ur bilen 
själv utan 
immobiliserad 
nacke samt 
urtagning när 
nackkrage & 

Konstaterar bara vilken 
metod som orsakar minst 
rörelser i nacke/bröstrygg i 
samband med urtag av 
person från krockad bil. De 
rangordnar metoderna efter 
identifierade rörelser i 
nackregionen 

Medel 18p. 
 
Laboratoriestudie 
 
De använde 
kamerautrustning för 
att mäta de olika 
rörelserna som 
uppstod när 
försökspersonerna 
togs ur bilen. 
10 försökspersoner 
deltog i studien samt 
att det deltog två 
ambulanspersonal för 
att assistera uttagning 
ur bilen. 
De undersökte 4 
metoder 
1: oassisterad 
utagning utan 
immobilisering för 
nacke 
2: oassisterad 
uttagning med 
immobiliserad nacke 
3: assisterad uttagning 
av två sjukvårdare 
 med 
nackimmobilisering 
4:assisterad uttagning 
 av två sjukvårdare 
med immobiliserad 
nacke samt K.E.D.- 
väst. 
Nacken 
immobiliserades med 
nackkrage 

För 
immobilisering 

-De gör 
undersökningen för 
att se vilka risker det 
finns med olika 
metoder för urtagning 
av patient från en 
krockad bil med 
dagens alternativa 
metoder.Stor fokus på 
vilken metod som 
skapar minst risker för 
skador på patientens 
spinalkanal 

16 frivilliga 
deltagare deltog 
i en 
labratoriestudie 

Ja, godkänd 
av the 
Institutional 
Review 
Board 
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K.E.D-väst 
användes 

17. Spinal Motion 
Restriction: An 
Educational and 
Implementation 
Program to Redefine 
Prehospital Spinal 
Assessment and 
Care. 
 
Morrissey, Kusel & 
Sporer 
 
Prehospital 
Emergency 
Care(2014) 18:3, 
429-432 
 
USA 

Undersöker 
om en ny 
utbildning 
för 
bedömninge
n av spinal 
skada 
minskar/änd
rar 
användandet 
av 
immobiliseri
ngsutrustnin
g, främst 
ryggbrädan 

Utbildningen har 
gjort att antalet 
patienter som 
misstänkts ha en 
spinal skada 
minskat och 
 användandet av 
ryggbrädan har 
minskat med 
58%. 
En av 
förändringen, 
jämfört med 
dagens metod, är 
 att patienten 
själv ska kliva ur 
en bil vid 
trafikolycka om 
möjligt och helst 
med nackkrage 

Beskriver varför man 
immobiliserar och 
rekommenderar olika 
metoder för immobilisering 
vid rätt tillfälle 

Låg 9p. 
 
Journalgranskning 
 
De mäter antal 
immobiliseringar före 
och efter 
kompleterande 
utbildning 

Emot 
immobilisering 

- Ökad risk för död 
vid immobilisering av 
penetrerande skador 
- Negativ påverkan på 
andningsfunktionen 
- Ökat intrakraniellt 
tryck 
- Smärta 

Oklart hur 
många deltagare 
i studien då de 
endast mäter 
och redovisar ett 
uppskattat 
medelvärde av 
traumapatienter 

Ja, UCSF 
committee 
on human 
research 
decided that 
approval 
was not 
required for 
this study 
because  the 
data was 
extracted 
from a 
performance 
improvment 
data set with 
no 
identifiable 
personal 
information 
 

18. Outcome of Trauma 
Patients Immobilized 
by Emergency 
Department Staff, but 
Not by Emergency 
Medical Services 
Proveders: A Quality 
Assurence Initiative. 
 
Tello, Braude, 
Fullerton & Froman 
 
Prehospital 
Emergency care 
(2014)18:4, 544-549 
 
USA 

Undersöker 
hur många 
av patienter 
som förs till 
ett trauma 
center i New 
Mexico 
mellan mars 
2009 och 
februari 
2012 som 
blir 
immobiliser
ade på 
sjukhuset 
efter att 
ambulaspers
onalen hade 
bedömt dem 
som fria från 

De resultat de 
fick fram var att 
101 patienter 
blev 
immobiliserade 
efter ankomst till 
sjukhuset. Av 
dem hade en 
patient en 
cervical skada på 
röntgen, den 
bedömdes dock 
som icke akut. 
Forskarna gör 
bedömningen att 
personalen i 
akutrummet inte 
riktigt litar på 
ambulanspersona
lens förmåga att 

Beskriver varför man 
immobiliserar. 
Immobilisering i syfte  att 
förhindra sekundära skador 
på kotpelare och 
spinalkanal. 

Medel 15p. 
 
Retrodpektiv 
journalgranskning 

Neutral. -Smärta 
-Perifier syrebrist i 
vävnader 
- Ökat intrakranielt 
tryck 
- Försämrad 
andningsfunktion 

101 
patientjournaler 
mellan 2009 till 
februari 2012 
granskades 

Ja, godänd 
av the 
Human 
Research 
Review 
Committee 
at the 
University 
of New 
Mexico 
Health 
Sciences 
Center 
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spinal skada 
enligt 
bedömnings
protokoll 

följa det 
protokoll för 
kontroll av 
misstänkt spinal 
skada som finns 

19. Cervical collar effect 
on pulmonary 
volumes in patients 
with trauma. 
 
Ala et al. 
 
European Journal of 
Trauma and 
Emergency Surgery 
(2015) 
 
Iran 
 

Undersöker 
om 
 ryggbräda 
och 
nackkrage 
påverkar 
andingen på 
50 
traumapatien
ter 

Totalt 50 
traumapatienter 
testades före och 
efter nackkrage. 
34 män  
med 
medelålder 29,9 
+- 9,46 
16 kvinnor 
medelålder 32+-
11,21. 
Slutsats: 
Nackkrage 
tillsammans med 
ryggbräda på 
traumapatient 
orsakar en 
signifikant 
försämring på 
traumapatienters 
lungkapasitet 
och i spirometri. 
Patienter med 
lungsjukdom 
kräver extra 
tillsyn om de 
fixeras med 
nackkrage i 
samband med 
trauma 
 

Beskriver inget om varför 
nackkrage och ryggbräda 
ska användas hos 
traumapatienter. Endast att 
ryggbräda och nackkrage 
ska användas för 
immobilisering 

Medel 19p. 
 
Fysiologisk studie 
 
Patienterna som 
inkluderas har GCS 
>15. De använde 
pulsoxymetri samt 
spirometri för att mäta 
Andning före och 
efter avlägsnande av 
nackkrage 

Neutral - Nackkrage 
tillsammans med 
ryggbräda påverkar 
andningen negativt 
hos traumapatienter 

50 
traumapatienter 
med Glasgow 
coma scale 15p 
deltog 
 

Ja, godkänd 
av Ethics 
Committe of 
Tabriz 
University 
of Medical 
Sciences 

20. Characteristics of 
trauma patients with 
potential cervical 
spine injuries 
underimmobilized by 
prehospital providers 
 

Undersöker 
vilken typ av 
patienter 
som vid 
trauma 
borde ha 
immobiliser

Studien pågick i 
18 månader och 
inkluderade 
patienter som 
varit involverade 
i en trafikolycka 
eller fallit från 

Beskriver  inget om varför 
nackkrage och ryggbräda 
ska användas hos 
traumapatienter. Endast att 
ryggbräda och nackkrage 
ska användas för 
immobilisering 

Hög 21p. 
 
Retrospektiv 
journalgranskning 

Neutral - Ökat intrakraniellt 
tryck 
- Trycksår 
- Smårta 
- Försämrad 
andningsfunktion 
 

1151 
Patientjournaler 
mellan 1 
september 2012 
till 28 februari 
2013 
granskades 

Nej 
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Paterek, Isenberg & 
Schiffer 
 
Spinejournal(2015)V
ol. 40, Number 24, 
1898-1902 
 
USA 

ats enligt 
behandlingsr
iktlinjer men 
felaktigt inte 
blev. 
Undersöker 
även utfallet 
av att de inte 
blev 
immobiliser
ade 

höjd. Totalt 
undersöktes 
1151 patientfall. 
76 patienter 
uppfyllde 
kriterierna för att 
immobiliseras 
och blev så. 1075 
patienter blev 
bedömda att de 
inte behövde 
immbobiliseras. 
Av de 1075 
bedömdes 4 
patienter vara 
underimmobilise
rade. De 
patienter som var 
underimmobilise
rade var alla 
påverkade av 
olika substanser 
vilket 
omöjliggjorde 
immobilisering. 
Ingen av de 4 
patienterna hade 
dock spinal 
skada. Studien 
pekar på att 
ambulanspersona
l har hög 
träffsäkerhet av 
nödvändigheten 
av 
immobilisering 
om de följer 
behandlingsriktli
njerna 

21. Immobilisering efter 
trauma, retrospektiv 
studie av 
förekomsten av 

Undersökte 
förekomsten 
av 
radiologiskt 

288 
patientjournaler 
granskades. 246 
patientjournaler 

Beskriver varför 
immobilisering bör ske. 
Immobilisering sker med 
syfte att förhindra 

Hög 23p. 
 
Journalgranskning 
med retrospektiv, 

För 
immobilisering 

- Negativ 
andningsfuntion 
- Trycksår 
- Smärta och obehag 

246 
patientjournaler 
mellan 1 januari 
2014 till 31 

Ja, krävdes 
ingen 
prövning av 
etiknämnd. 
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spinala skador. 
 
Johansson & 
Mälberg 
 
Uppsala Universitet, 
Instutitionen för 
folkhälso- och 
vårdvetenskap 
(2015) 
 
Sverige 

fastställda 
spinala 
skador hos 
patienter 
som 
immobiliser
ats 
prehospitalt 
efter trauma, 
samt på 
vilka 
indikationer 
denna 
immobiliseri
ng gjordes 

uppfyllde 
inklusionskriterie
rna. Av de 246 
patientjournalern
a fann de att 48 
patienter hade en 
diagnoserad 
spinal skada, 
vilket motsvarar 
ca 17%. Alla 
patienter hade 
utsatts för 
trubbigt våld. 
Den vanligaste 
indikationen för 
immobilisering 
var smärta och 
ömhet över 
kotpelaren.  
Resultatet visar 
att den stora 
majoriteten av 
patienterna inte 
har någon spinal 
skada. Det 
innebär att 
patienter utsätts 
för en potentiell 
onödig 
omvårdnads 
åtgärd som är 
svagt underbygd 
och medför ett 
flertal risker. 
Dock så fann de 
att det är en 
signifikant större 
antal äldre 
personer som 
ådrog sig 
spinalskada 

sekundära skador på 
spinalkanalen 

deskriptiv och 
kvantitativ ansats 

- Panikkänslor 
- Ökat intrakraniellt 
tryck 
- Tidsaspekten det tar 
att immobilisera kan 
öka risken för död 

december 2014 
granskades 

Godkännan
de för att 
genomföra 
denna studie 
inhämtades 
istället från 
sjukhusets 
forsknings- 
och 
utbildningsd
irektör samt 
från 
ansvariga 
för de 
verksamhete
r som 
berördes av 
studien 

Forskningskvalitet baseras på granskningsmall, Evidensbaserad omvårdnad (Willman et. al., 2015) för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod bilaga G, där varje artikel granskats, 
värderats och slutgiltigt fått en gradering. Graderingen är Låg= 0-9p, Medel= 10-19p, samt Hög= 20-25p. *Se Begreppsförklaring 
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Bilaga 2 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT&CCT 

 

Beskrivning av studien 

Forskningskod �RCT �CCT (ej randomiserad) 

  � multicenter, antal center___________________________________ 

  � kontrollgrupp/er_________________________________________ 

 

Patientkarakteristiska   Antal________________________ 

    Ålder________________________ 

    Man/ Kvinna__________________ 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exkludering  � Ja � Nej 

 

Intevention____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Urvalsförfarande beskrivet? � Ja � Nej 

Representativt urval?  � Ja �Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet? � Ja �Nej � Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? � Ja �Nej �Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 
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randomiserades till?  � Ja �Nej �Vet ej 

Blindning av patienter?  � Ja �Nej �Vet ej 

Blindning av vårdare?  � Ja �Nej �Vet ej 

Blindning av forskare?  � Ja �Nej �Vet ej 

 
Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  � Ja � Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  � Ja � Nej 

Adekvat statistisk metod?  � Ja � Nej 

Etiskt resonemang?  � Ja � Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  � Ja � Nej 

Är instrumenten valida?  � Ja � Nej 

Är instrumenten reliabla?  � Ja � Nej 

Är resultatet generaliserbart?  � Ja � Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten? NNT, konfidensintervall, statistisk signifikans,  

klinisk signifikans, powerberäkning) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 Sammanfattande bedömning av kvalitet   

� Hög � Medel �Låg 

 

Kommentar 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Granskare signatur: _________________________________________ 
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Bilaga 3 Behandlingsriktlinjer Stockholms Läns Lansting 
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Bilaga 4 Behandlingsriktlinjer Region Skåne 
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Bilaga 5 Behandlingsriktlinjer Region Jämtland- Härjedalen 

 
 


