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Introduktion: Utvecklingen inom den prehospitala miljön har gått mer mot en specialiserad 

vård, för att tidigt kunna utföra vårdbehov. Kunskap inom luftvägshantering är den främsta 

bidragande faktorn till att rädda kritiskt sjuka patienter. Algoritmer finns i den moderna 

sjukvården som ett hjälpmedel vid kritiska tillstånd.  Luftvägshantering är ett av det mest 

kritiska personal inom den prehospitala miljön utsätts för. 

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga den evidens som finns för en prehospital 

luftvägsalgoritmer/checklista. 

Metod: Litteraturstudie, där 11 orginalartiklar inkluderats.  Data har inhämtats via Cinahl 

och Pubmed.  

Resultat: Studier visar på att det finns fördelar med att ha en algoritm för luftvägshantering. 

Studier indikerar även att det går att minimera fel och misstag, orsakade av mänskliga 

faktorn med hjälp av en algoritm. En prehospital luftvägsalgoritm kan även vara till hjälp 

vid hantering av svår luftväg. 

Konklusion: Resultatet indikerar att det finns evidens som talar för prehospitala 

luftvägsalgoritm/checklistor förbättrar utfallet för antalet lyckade luftvägshanteringar samt 

ökad patientsäkerhet, men vidare forskning behövs innan slutsatser kan bekräftas. 



 

 

Abstract  

Title: Is there evidence for a prehospital airway algorithm? 

Faculty: Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Course: Examinationsarbete i omvårdnad, 15 hp 

Authors: Jonas Eliasson & Jörgen Hedlund 

Supervisor: Anders Rüter 

Examiner: Ingrid From 

Pages: 23 

Date for the examination: 2020-02-06 

Keywords: prehospital, airway, airway management, algorithm and checklist.  

Introduction: The development of the prehospital environment has turned into a more 

specialized care, in order to be able to perform the care needed. Knowledge in airway 

management is the main contributing factor towards saving critically ill patients and is the 

most critical use of knowledge in prehospital care. Algorithms exist in modern healthcare 

as an aid for critical conditions. 

Aim: of this study was to map the evidence that exists for the prehospital airway 

algorithms/checklist.  

Method: Literature study, 11 original articles concluded the thesis. Data has been collected 

by Cinahl and Pubmed. 

Results: Numerous studies showed that there are advantages to having an airway 

management algorithm and that it minimizes errors and mistakes caused by human error 

otherwise. The result also indicated that a prehospital airway algorithm can be helpful in 

managing difficult airways.  

Conclusion: There is evidence to suggest that prehospital airway algorithms/checklists 

improve the outcome for successful airway management and patient safety. Further 

research surrounding this topic need to be done before further conclusions can be drawn. 



 

 

Prehospital luftvägsalgoritm.  

Innehåll 

Introduktion .......................................................................................................................................................... 5 

Prehospital miljö ............................................................................................................................................ 5 
Bedömning av patient .................................................................................................................................... 6 
Definitioner av luftväg/anatomi ..................................................................................................................... 6 
Hjälpmedel för att säkerställa fri luftväg ....................................................................................................... 6 
Prehospital behandling av ofri luftväg ........................................................................................................... 7 
Rapid Sequence Induktion ............................................................................................................................. 7 
Algoritmer/Checklistor .................................................................................................................................. 8 
Komplikationer av en ofri luftväg ................................................................................................................. 9 

Problemformulering ........................................................................................................................................... 10 

Syfte ...................................................................................................................................................................... 10 

Metod ................................................................................................................................................................... 10 

Design .............................................................................................................................................................. 10 

Urvalskriterier.............................................................................................................................................. 10 
Databaser ..................................................................................................................................................... 11 
Sökord/sökstrategier/urvalskriterier ............................................................................................................ 11 
Utfall av databassökningar .......................................................................................................................... 11 
Databearbetning ........................................................................................................................................... 13 
Dataanalys ................................................................................................................................................... 13 
Forskningsetiska överväganden ................................................................................................................... 14 

Resultat ................................................................................................................................................................ 14 

Studier gjorda på befintliga algoritmer ........................................................................................................... 14 

Checklistans inverkan på luftvägshantering. .................................................................................................... 15 

Studier som skulle kunna resultera i en algoritm eller checklista .................................................................... 15 

Finns det utrustning/kompetens för att följa en (svår) luftvägs algoritm? ....................................................... 15 

Diskussion ............................................................................................................................................................ 16 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................................ 16 

Studier gjorda på befintliga algoritmer ........................................................................................................ 16 
Checklistans inverkan på luftvägshantering. ............................................................................................... 16 
Studier som skulle kunna resultera i en algoritm eller checklista ................................................................ 17 
Finns det utrustning/kompetens för att följa en (svår) luftvägs algoritm? ................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................... 17 

Konklusion ........................................................................................................................................................... 18 

Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................................. 19 

 



5 

 

Introduktion 

Socialstyrelsens termbank definierar en patient som, ”person som erhåller eller är registrerad 

för att erhålla hälso- och sjukvård”. Patienter kan uppleva rädsla, oro samt en uppfattning av 

maktlöshet i kontakt med vården. När vård bedrivs utanför sjukhus eller vårdinrättning så kallas 

det för prehospital sjukvård. Detta är något som Socialstyrelsen (2009) beskriver som: 

akutmedicinska insatser, transport, samt behandlingar och övervakning av sjukvårdspersonal. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) ska den vård som erbjuds för patienter 

vara av hög kvalitet där patienters trygghet ska tillgodoses, säkerhet och kontinuitet inom 

vården. Specialistsjuksköterskor ska besitta den kunskap som behövs, om den aktuella 

utrustning som behövs för att säkerställa adekvat vård. För att få handha 

medicintekniskutrustning ska personal inom hälso- och sjukvård ha kunskap om risker samt 

funktioner vid användandet av produkterna. Personalen ska likväl hantera den utrustning som 

behövs för att minimera eventuella vårdskador (SOSFS 2008:1).  

Utvecklingen inom den prehospitala verksamheten har gått mer och mer mot en specialiserad 

vård, för att tidigt kunna utföra ett vårdbehov och på så vis öka patientsäkerheten samt minska 

belastningen på vårdinrättningar. Denna utveckling har bidragit till att kompetensbehovet för 

personalen som arbetar inom ambulansverksamheten har tilltagit. Det var först år 2005 som det 

kom ett krav på att all personal som ska administrera läkemedel måste vara legitimerad. Detta 

ledde fram till att det idag behöver finnas minst en sjuksköterska per ambulans (SOFS 2013:22). 

Prehospital miljö  

Internationellt är det olika professioner som arbetar inom den prehospitala verksamheten. Enligt 

Al-Shaqsi (2010) delas den prehospitala vården in i två grupper: “Anglo-amerikanska 

modellen” och ”fransk-germansk modell”. Den anglo-amerikanska modellen grundas i fyra 

olika professioner, Advanced Emergency Medical Technican (AEMT), Emergency Medical 

Responder (EMR), Emergency Medical Technican (EMT) och Paramedic. Den anglo-

amerikanska modellen tillämpas i USA, Kanada, Australien och Storbritannien. Den fransk-

germanska modellen är något annorlunda från den anglo-amerikanska, den baseras sig på en 

läkare som utgör huvudparten i besättningen och har därutöver en paramedic. Möjligheterna 

den senare version har är att läkaren kan behandla flertal patienter i hemmet, samt har 

möjligheter att bistå med avancerad medicinsk vård prehospitalt. Länder där fransk-germanska 

modellen är väl etablerad är: Frankrike, Grekland, Malta och Österrike. Idag har modellerna 

mixats och anpassats för att passa och möjliggöra specifika ändamål, modellerna kan därför 

variera i olika länder (Al-Shaqsi 2010). 

Prehospital sjukvård i Skandinavien är huvudsakligen bestående av vägambulanser, men det 

finns även luftburen via flyg och helikopter samt båtar till havs. Ambulanser bemannas av 

ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt läkare i akutbilar och 

ambulanshelikoptrar. Arbetsmiljön, procedurerna, utrustningen och läkemedel är i grova drag 

lika men kan i vissa fall skilja sig och kan därmed påverka nivån och kvalitén inom olika 

områden ex. luftvägshanteringen (Rehn et al. 2016). 

Alexander och Klein (2001) samt Gunnarsson och Stromberg Warrén (2008) beskriver att 

arbetet prehospitalt i många fall kan vara ensamt och utlämnade. Svårigheter relaterat till att 

arbeta prehospitalt kan vara: yttre miljön, då det kan röra sig om trånga områden, extrem kyla 

eller värme samt att de aktörer som arbetar inom ambulanssjukvården influeras av olika 

situationer som de exponeras mot.  
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Den bristfälliga tillgången av kollegor, upplevelsen av hjälplöshet samt uppdrag med skadade 

patienter har även en betydande inverkan på personalens mående efter olika uppdrag 

(Alexander & Klein 2001; Gunnarsson & Stromberg Warrén 2008). 

Bedömning av patient 

Bedömning av samtliga patienter grundar sig i ett koncept som kallas; ABCDE-konceptet. Detta 

koncept tog sin början under 1970-talet, och var i början tänkt som en strukturerad metod för 

att kunna systematiskt undersöka patienten, där det mest livshotande överblickas först och 

åtgärdas (Kool & Blickman 2007). Konceptet har under ett halvsekel lagt sig som grund till 

initiala bedömningen av samtliga patienter oavsett kategori. Det hela grundar sig i att utgå från 

första bokstaven: A, som står för airway (Luftväg), och därefter gå vidare till B, breathing 

(Andning), C (Cirkulation), D (Medvetande/neurologi), E (Exponering/helkroppsunder-

sökning). Under den primära bedömningen ska inte avancerade undersökningar göras, utan 

endast basala för att kunna bedöma patienten och åtgärda livshotande tillstånd. Efter den 

primära undersökningen går den undersökande vidare till att göra en sekundär bedömning, den 

innefattar då anamnestagning, vitalparametrar samt riktade åtgärder, så som exempelvis EKG 

eller blodglukosmätning (Kool & Blickman 2007).  

Lennquist (2017) beskriver omhändertagandet av en skadad eller sjuk patienten som en kedja 

av händelser. Det börjar med omhändertagandet på skadeområdet, också kallad olycksplats eller 

skadeplats. Det andra steget innebär förflyttning till vårdenhet, vilket oftast innebär ett primärt 

omhändertagande på akutmottagning. Efterföljande handläggning är beroende på patientens 

tillstånd vilket innebär att patienten tas till antingen operation, vårdavdelning eller intensivvård 

eller slutlig rehabilitering.  

Uttrycket ¨load and go¨ eller ¨stay and play¨ handlar huvudsakligen om val av strategi 

(Lennquist 2017). Valet anpassas efter situationen och leder till att det antigen utförs avancerade 

interventioner alternativ att avtransport prioriteras högre. Författaren understryker att det är 

viktigt att inte dra ut på tiden vid skadeplatsen när patienter är kritiskt sjuka. Fokus ligger då på 

att endast utföra livsnödvändiga åtgärder för att sedan så snabbt som möjligt ta sig till sjukhus 

för vidare vård. Ambulanspersonalen behöver vid dessa situationer besitta en god 

bedömningsförmåga samt kunskap för att kunna avväga för och nackdelar med bägge 

metoderna. 

Definitioner av luftväg/anatomi 

Luftvägarna delas in övre och nedre luftvägar. Övre luftvägarna innefattar näsa, bihålor eller 

nasala håligheter, mun, munhåla, svalg (pharynx). Nedre luftvägarna beskrivs som struphuvud 

(larynx), luftstrupen (trakea), bronker och lungor (Davies et al. 2014).  

Hjälpmedel för att säkerställa fri luftväg 

Davies et al. (2014) beskriver olika hjälpmedel för att säkerställa en fri luftväg. Det kan vara 

manuella handgrepp, det vill säga att ambulanssjuksköterskan använder sina händer för att göra 

ett så kallat jaw thrust där underkäken förs framåt uppåt, för att säkerställa en fri luftväg, Det 

går även att lyfta upp underkäken med en hand, eller att bara vinkla huvud bakåt i en 

“sniffing position”. 

Vidare finns det flera hjälpmedel inom ambulansverksamheten, nästuber, svalgtuber, mask och 

blåsa, supraglottis luftväg (larynxmask samt I-gel) och endotrachealtub. Nästuber eller 

nasopharynx luftväg är en enkelåtgärd som passar då patienter är medvetandepåverkade men 

har en intakt kräkreflex/svalgfunktion. Nästuben eller näskantarell som den också kallas godtas 

av det flesta patienter även i vaket tillstånd, så länge rätt storlek är vald.  
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Storleken mäts ut genom att mäta från näsvingen till öronsnibben, mjuk till mjuk. 

Näskantarellen förs ner med lite glidslem eller likande, genom ena näsborren och roteras 

därefter lätt tills den är nere på rätt plats. Svalgtuben används när patienter är kraftigt 

medvetandesänkta, då muskeltonus i svalget är så pass utslagen att tungan faller bakåt och 

blockerar luftvägen (Davies et al. 2014). Svalgtuben mäts då ut genom att mäta från käkvinkeln 

till mungipan, den förs sedan ner i munnen med spetsen upp mot gommen för att sedan roteras 

180 grader och föres ner till rätt position bakom tungan. Svalgtubens bakstycke ska då ligga 

mot patientens mun utan att sticka upp (Davies et al., 2014). 

Mask och blåsa är en metod för att assistera andningen för en patient som har för låga 

tidalvolymer, dvs. för grunda andetag eller för låg minutvolym totalt inandad luft. Då kan den 

person som besitter rätt kunskap ventilera patient genom att föra masken mot patientens mun 

och klämma ihop ballongen och på så vis ge patienten ett andetag. Hjälpmedlet kan användas 

både som enkel och avancerad metod, för att skapa fri luftväg (National Association of 

Emergency Medical Technicians 2011). Supraglottis luftväg innebär att en larynxmask förs ner 

till larynxingången där den förhindrar epiglottis från att obstruera luftvägen. Det finns olika 

varianter av larynxmask, alla med samma syfte. Intubation innebär att en endotrachealtub 

placeras nedanför stämbanden nere i luftstrupen där en liten ballong blåses upp, en så kallad 

kuffad tub. Kuffning gör att det är omöjligt att få ner exempelvis matrester eller liknande i 

patientens luftrör om denne skulle kräkas. Därefter kopplas antingen en mask och blåsa till 

tuben eller respirator som gör att luft kan strömma in och ut till lungorna och på så vis syresätta 

kroppen (Halldin & Lindahl 2014, Lindström & Norlén 2014). 

Prehospital behandling av ofri luftväg 

När det konstaterats att en luftväg är ofri åtgärdas den enligt följande; patienten placeras i 

sniffing position, om det är sekret eller annat i munnen skall den sugas rent innan luftvägen 

öppnas. Härefter görs försök att åtgärda luftvägen med ett käkvinkellyft, bäst resultat erhålls 

om utövaren även försöker skapa ett underbett. Om luftvägen fortfarande är ofri appliceras en 

näskantarell eller en svalgtub. En näskantarell kan tolereras av personer som bara är ytligt 

medvetandesänkta medan svalgtuben kräver att patienten är medvetslös (Suserud & Lundberg 

2016). Om luftvägen fortsatt är ofri krävs en mer avancerad luftvägshantering vilket innebär 

applicerandet av larynxmask eller trakeal intubation. Den sistnämnda utförs bara av 

ambulanspersonal på djupt medvetslösa patienter i hjärtstoppsammanhang av personal med rätt 

kompetens och träning under A-HLR. I andra fall krävs det att det utförs av anestesiutbildad 

personal (Berlac et al. 2008). 

Rapid Sequence Induktion 

Rapid Sequence Induktion (RSI) är en metod för induktion i samband med anestesi som 

används för att minsta möjliga tid ska gå åt för att säkra luftvägen. Med induktion menas när 

läkemedel ges för att söva patienten (Jensen et al. 2010). Läkemedlen som ges i samband med 

induktion ger snabbt insomnade effekt och likaså en snabbverkande muskelrelaxation. 

Vanligaste läkemedel för induktion är, enligt Jensen et al., (2010) Propofol, Tiopental och 

Ketamin. Något av dessa, ges tillsammans med ett muskelrelaxerande läkemedel, Rocuronium 

eller Suxametonium, som ges snabbt utan att invänta effekt av det föregående läkemedlet. För 

att minimera risken för att aspirera maginnehåll i samband med RSI bör patienten om möjligt 

ha höjd huvudända och inte ventileras då maskventilation kan medföra att luft förs ner i 

ventrikeln och maginnehåll kräks upp och aspireras i lungorna (Stolling et al. 2014). Prehospital 

luftväghantering såsom intubation och sövning på skadeplats är ett omdiskuterat ämne.  
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Det diskuteras huruvida det ska utföras och i så fall av vem. Harris och Lockey (2011) har sett 

i sin studie att den stora variationen på patienter, läkemedlen och skicklighet/vana hos den som 

utför den avancerade luftvägshantering spelar stor roll för resultatet. Detta har mynnat ut i 

riktlinjer för länder som Skandinavien, USA och UK. Riktlinjerna grundar sig i att det ska vara 

lika god vård prehospitalt som inne på sjukhus och att avancerade luftvägshantering ska ske av 

personal med rätt kompetens och träning (Harris & Lockey 2011). 

Algoritmer/Checklistor 

Algoritmer/checklistor används i flera olika sammanhang i samhället för att minimera risken 

för misstag. Checklistor implementerades först i flygindustrin och har därefter överförts till 

sjukvården i olika sammanhang World Health Organisation (WHO) (2009). Inom sjukvården 

är det vanligt att checklistor används i samband med operationer. Checklistor finns för att öka 

säkerhetstänket samt skydda patienten, minimera misstag samt minska onödigt lidande och där 

igenom öka patientsäkerheten.  

WHO beskriver vidare att det vanligt att listan modifieras och anpassas efter behov (WHO 

2009). Nationalencyklopedin (2019), beskriver algoritmer som en process där enskilda steg ska 

tas för att ett problem ska lösas. Det kan då beskrivas med ord, matematiska symboler och 

formler eller med ett flödesschema. Exempel på ett flödesschema visas under figur 1. 

 

Figur 1. Ett fiktivt exempel på ett flödesschema för felsökning av ett instrument 
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Wang et al. (2009) beskriver i sin studie att algoritmer idag finns i den moderna sjukvården som 

ett hjälpmedel vid kritiska tillstånd för att förenkla samt förbättra resultatet för patienter, 

samtidigt som den minimerar misstag. En av de mest kända och använda algoritmen som finns 

idag är den som används vid avancerad hjärt- och lungräddning (Hollenberg & Engdahl, 2016). 

Den används genom att personalen identifierar vilken rytm patienten har och därefter efterföljs 

arbetsordningen och dess åtgärder av algoritmen beroende på om patienten hamnar i höger eller 

vänstervarv. Om patientens rytm analyseras och identifieras i vänstervarvet 

(Ventrikelflimmer/Ventrikeltakykardi) ska det defibilleras så snart som möjligt och därpå ska 

hjärt- och lungräddning återupptas i två minuter, i väntan på nästa analys. Om rytmen istället 

identifieras som pulslös elektrisk aktivitet (PEA) eller asystoli, motsvarande alternativ i 

högervarvet, ska adrenalin ges så snart som möjligt och därefter var 4:e minut, sedan ska HLR 

återupptas och utföras i 2 minuter i väntan på nästa analys. 

En av de främsta fördelarna med algoritmer är att de är framtagna under stressfria 

omständigheter, så att när en stressfull och jobbig situation uppstår behöver inte 

ambulanspersonalen komma på allt själva utan endast följa den i algoritmen uppgjorda 

handlingsplanen. Algoritmerna är framtagna för att kunna ge stöd i kritiska situationer för att 

förbättra resultatet för den drabbade (Paramedic care 1, 2019). 

Algoritmer för luftvägshantering 

Edelman et al (2019) har i en översiktsstudie granskat algoritmer som handlar om 

luftvägshantering. Vad som tydliggörs i den studien är att det är nu på senare tid, början på år 

2000 och framåt som det skett en ökning av algoritmer. Denna ökning var till en början inte så 

stor, utan det är de senaste fem åren som står för över 50% av nytillkomna luftvägsalgoritmer. 

Winters et al. (2011) såg ett mönster där många patienter fick lungemboli (LE) efter en total 

ledartroplastik. Detta ledde till att de skapade en hypoxialgoritm för att tidigt upptäcka tecken 

som tydde på att patienten höll på att få LE. Deras studie visade på att LE upptäcktes tidigare 

samt att överlevnad efter dessa operationer över tid förbättrades efter införandet av sin algoritm, 

de kunde dock ej fastställa att denna förbättring helt berodde på deras algoritm då det fanns 

vissa brister i deras studie. Vad deras studie visar på är att med en algoritm kan det bli enklare 

att upptäcka samt åtgärda komplikationer. 

Stamenova et al. (2018) ville med sin studie bedöma långsiktiga effekter av hypoxi. De fann att 

redan vid mild hypoxi träder effekter fram som hänger med en längre tid. I studien jämfördes 

patienter med hjärtinfarkt som fått hjärtstillestånd utanför sjukhus, med en annan grupp som 

drabbats av hjärtinfarkt utan att få hjärtstillestånd. Fynd som gjordes var att de som fått ett 

stillestånd hade längre vistelsetid på sjukhuset. Vidare fynd var är att en del av hjärnans 

kopplingsstationer, hippocampus var 10–20% mindre hos patienter som haft stillestånd jämfört 

med personer med samma riskfaktorer som haft hjärtinfarkt men ej stillestånd. Ytterligare en 

upptäckt var att minnesfunktion var nedsatt hos de som haft stillestånd. Patienterna i denna 

studie som haft hjärtstillestånd bestod av bevittnade hjärtstillestånd där HLR påbörjats inom sju 

min och som bedömdes neurologiskt intakta vid utskrivning.  

Komplikationer av en ofri luftväg 

Hanteringen av en avancerad luftväg utanför sjukhuset är något som är förknippat med mycket 

hög risk och där felplacering av tuber och I-gel kan förkomma vilket kan leda till 

komplikationer som hypotension, hypoxi, arytmier samt blödning (Crewdson et al., 2018). 

Kunskap inom luftvägshantering är den främsta bidragsfaktorn att förebygga dödsfall och 

funktionshinder hos den kritiska skadade eller sjuka patienten (Rehn et al., 2016).  
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På en vårdinrättning finns ett flertal olika algoritmer för luftvägshantering, dessa saknas 

prehospitalt, trots att personalen där är mer utsatt och att det inte är lika enkelt att kalla på extra 

personal samt att utrustningen är väldigt begränsad. (Capland et al. 2003, Sullivan et al. 2002). 

Problemformulering 

Luftvägshantering är en av de mest kritiska åtgärderna som utförs av personal i ambulans. I och 

med den ökade utveckling och specialiseringen som sker inom den prehospitala vården så är 

luftvägshantering för patientens överlevnad en avgörande åtgärd. Hanteringen av en avancerad 

luftväg utanför sjukhuset är något som är förknippat med mycket hög risk där komplikationer 

som hypotension, hypoxi, arytmier, blödning och felplacering av tuber och I-gel kan 

förkomma. Kunskap inom luftvägshantering är den främsta bidragsfaktorn för att förebygga 

dödsfall och funktionshinder hos den kritiska skadade eller sjuka patienten. Det finns moment 

som ska följas vid hantering av ofri luftväg men det finns inte någon algoritm till detta som 

används prehospitalt. Studier visar att moment missas på skadeplats om en algoritm inte 

använts, trots kunskap och erfarenhet inom ämnet. På en vårdinrättning finns det flertal olika 

algoritmer i samband med luftvägshantering, dessa saknas prehospitalt trots att det där är mer 

utsatt och det inte är lika enkelt att kalla på personal samt att utrustningen är väldigt begränsad. 

Det finns dock evidens som visar på att antalet algoritmer ökar, och då med en kraftigare ökning 

de senaste åren. Dessa algoritmer är dock till stordelen för verksamheter inom sjukhus. Vad 

som framkommit vid studier är att det är ofta är till gagn att en algoritm används, då denna 

hjälper till att hålla en bestämd struktur även under stressfulla situationer. Då det saknas en 

allmänt accepterad algoritm för prehospital luftvägshantering är det därför viktig att 

sammanställa tillgänglig evidens för en sådan. 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga den evidens som finns för en prehospital 

luftvägsalgoritm/checklista. 

Metod 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats och har genomförts i form av en litteraturöversikt. Då 

författarna har för avsikt att beskriva vad som finns angivet inom valt område anses detta som 

relevant. Studien följde ett strukturerat arbetssätt grundat på statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU 2017).  

Författarna följde SBU:s (2017) arbetsprocess för systematisk utvärdering av vetenskapligt 

underlag genom att formulera en strukturerad fråga, fastställa inklusion- och 

exklusionskriterier, genomföra litteratursökning samt sålla ut artiklar till studien, granska 

studierna angående relevans och kvalité samt komma fram till ett resultat.  

Urvalskriterier 

Ett vanligt sätt att strukturera en studie är att använda; P-population/problem: vem ska 

undersökas. I-Intervention/index test, vad ska undersökas. C-comparison/jämförelse, vad ska 

jämföras. O-outcome/utfallsmått, vad ska mätas (PICO) (SBU 2017) 

P prehospital luftvägsalgoritm, I befintliga algoritmer, C fördelar/nackdelar, O evidensen. 
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Inklusionskriterier var originalartiklar som beskrivit luftvägshantering samt inkluderat något av 

följande, manuell manipulering av huvud/hals/käke, näskantarell, svalgtub, eller mer 

avancerade hjälpmedel som ventilation med hjälp av mask och blåsa, I-gel/larynxmask, 

intubering eller konitomi. Artiklarna skulle även innehålla algoritm/checklista eller 

flödesschema. Artiklarna var publicerade mellan 2004–2019 samt skrivna på engelska eller 

svenska. Både kvalitativa samt kvantitativa artiklar inkluderades. Artiklar som inkluderades var 

antingen etikgodkända, vilket skulle redovisas i själva artikeln eller i tidskriftens anvisningar, 

alternativt skulle författarna ha redovisat sina etiska överväganden på ett tydligt sätt. 

Exklutionskriterier var: artiklar som ansågs vara av för låg kvalité, då artiklar av låg samt 

mycket låg kvalité gör att det blir svårt att bedöma om deras resultat är tillförlitligt (SBU 2017). 

Likaså har artiklar som beskrivit algoritmer med huvudsakligt användningsområde inom 

sjukhus exkluderats. 

Databaser 

Databaser som har använts är PubMed och Cinahl. I alla sökningar så genomfördes en sökning 

på varje MESH-term var för sig, för att därefter kombineras. Mesh-termerna som utgick ifrån 

valda sökord: Prehospital, airway, management, algorithm och checklist. Pubmed valdes då 

den är den största medicinska databasen som innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad samt 

odontologi. Cinahl valdes då denna innehåller artiklar med fokus på omvårdnad. Dessa två 

databaser bedömdes av författarna relevanta för studiens ämnesområde. Dessa databaser har 

sökts genom Karlstads universitetsbibliotek. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är 

det fördelaktigt att söka information och kunskap från flera olika källor. Enligt SBU (2017) 

krävs sökning i minst två databaser för att det ska bedömas som tillräckligt.  

Sökord/sökstrategier/urvalskriterier  

Sökord som användes var; Prehospital, airway, management, algorithm och checklists. Genom 

att använda sökorden tillsammans med den booleska söktermen AND och i olika kombinationer 

minskas antalet träffar ner till en överblickbar mängd artiklar. SBU (2017) Det finns tre 

booleska söktermer, AND, OR och NOT. OR som kan ge ett alltför stort sökresultat samt att 

det ej blir preciserat vad som sökts. NOT ger ett resultat som blir svårt att använda då detta 

utesluter sökord som är av avsikt att användas i studien. Vidare begränsas urvalet ytterligare. I 

PubMed användes begränsningen english. I Cinahl användes begränsningarna peer rewied och 

english. 

Då antalet inkluderade artiklar endast utgjordes av åtta genom databassökningarna, 

genomfördes manuell sökning i referenslistorna av de inkluderade artiklarna. Detta resulterade 

i ytterligare tre artiklar som inkluderades till resultatet, vilket innebar att det totala antalet 

inkluderade artiklar blev 11st. Författarna har gjort bedömningen att de artiklar som inkluderas 

räcker för att få ett resultat som är tillförlitligt. 

Utfall av databassökningar 

Initiala sökningar i Cinahl samt PubMed med sökorden var för sig gav ett för stort urval, detta 

smalnades ner genom att använda den booleska termen AND och med sökorden i kombination 

med varandra samt genom att använda begränsningar. Två artiklar var dubbletter. tabell 1 och 

tabell 2. 
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Tabell 1. Cinahl. sökord, databas, utfall, tänkbara artiklar.  

Sökord  

Söktidpunkt  

Databas  

  

Utfall  Lästa 

titlar  

Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar  

Tänkbara 

artiklar  

Inkluderade 

artiklar  

Prehospital Cinahl 16115      

Airway Cinahl 37663      

management Cinahl 459191      

checklist Cinahl 35440      

paramedic Cinahl 7488      

prehospital 

AND airway 

AND 

management 

AND 

checklists  

2019-10-31 

Cinahl 6 6 2 0 0 0 

prehospital 

AND airway 

AND 

management 

AND 

algorithm  

2019-10-31  

Cinahl  

  

 
 

28  28  18  10  6  

Varav 2 

dubbletter 

3  
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Tabell 2. Pubmed. sökord, databas, utfall, tänkbara artiklar.  

Sökord  

Söktidpunkt  

Databas  

  

Utfall  Lästa 

titlar  

Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar  

Tänkbara 

artiklar  

Inkluderade 

artiklar  

prehospital 

AND airway 

AND 

management 

AND 

algorithm  

2019-10-30 

Pubmed 37  37  30 15 6 

Varav 2 

dubbletter 

2 

prehospital 

AND airway 

AND 

management 

AND 

checklists  

2019-10-31  

Pubmed  

  

12  12  7  5  3  3  

Paramedic 

AND airway 

AND 

management 

AND checklist 

2019-12-05 

Cinahl 6 6 6 5 4 3 

 

Databearbetning  

Först lästes artikelns titel, om den speglade syftet lästes även abstract. Om även abstract 

speglade syftet lästes därefter hela artikeln och relevanta artiklar kunde härefter inkluderas. 

Dataanalys 

De utvalda vetenskapliga artiklarnas innehåll kom att analyseras med hjälp av Fribergs (2006) 

analysmetod. Denna metod innebär att valda artiklar läses ett flertal gånger för att skapa en 

förståelse och uppfattning av innehållet. Efter det så kommer likheter och skillnader att 

presenteras en sammanställning av resultatet i relation till studiens syfte.  

Kvalitetsgranskningen på primärt valda artiklarna granskades i granskningsmall från Critical 

Appraisal Skills Programme Tools (CASP) 2006 modifierad av Nordström och Wilde-Larsson, 

2006, Sandsdalen, 2015, och Jansson 2016. I CASP granskningsmall erhöll artiklarna poäng 

beroende på innehåll, som i sin tur speglade kvalitén. 24–20 poäng bedömdes som hög, 13-19 

som medel och 8-12 som låg och under sju som så pass svag att de ej är lämpliga att inkludera 

i studien. 
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Forskningsetiska överväganden 

Samtliga resultat som svarar på studiens syfte inkluderades i litteraturstudien för att styrka 

trovärdighet i studien. Detta då det vore oetiskt att enbart ta fram och presentera det innehåll 

som gynnar åsikterna samt förståelse som forskarna har (Forsberg & Wengberg, 2013). Artiklar 

som inkluderats i studien skulle vara etiskt granskade, alternativt så skulle det finnas ett etiskt 

ställningstagande av författarna eller tidskriften där artiklarna är presenterade. Vid osäkerhet av 

översättning av engelska ord, har lexikon använts för att undvika misstolkningar. 

Resultat 

Det var 11 originalartiklar som inkluderades i arbetet och beskrev evidens för 

luftvägsalgoritm/checklistor. Tre artiklar var från USA, två från Storbritannien och två från 

Frankrike därefter vardera en från Ungern, Japan, Skandinavien och Kanada.  

Författarna kondenserade artiklarnas resultat till fyra olika kategorier; 1) studier gjorda på 

befintliga algoritmer, 2) checklistans inverkan på luftvägshantering, 3) studier som skulle kunna 

resultera i en algoritm eller checklista och 4) finns det utrustning/kompetens för att följa en 

(svår) luftvägsalgoritm. 

Studier gjorda på befintliga algoritmer 

Studierna av (Chester et al. 2012; Combes et al. 2006; Combes et al. 2011; Klingberg et al. 

2019; Ostemeyer et al. 2019) visar på att det finns fördelar med att ha en algoritm. Studierna 

påvisar även att algoritmer bidragit till mätbara förbättringar samt att sannolikheten att lyckas 

med en svår luftväg ökat.  

Combes et al. (2006) beskriver att när ett standardiserat sätt finns för att åtgärda en fri luftväg, 

exempelvis via intubation så är frekvensen av misslyckande liten 0.1%. Detta är något som Soti 

och medarbetare (2014) bekräftar i sin studie som är genomförts i Ungern. Där rapporterades 

noll misslyckanden av luftvägshantering efter att standardized operation procedure (SOP) 

implementerats. Där sågs så höga tal som 95.4% lyckade förstagångsförsök.  

Endast fyra av totalt 433 uppdrag behövde larynxmask eller kirurgisk luftväg. Chester och 

medarbetare (2012) har i sin studie beskrivit hur de samlade in data under 16 månader och 

rapporterade inga misslyckade intubationer, under de 88 uppdrag som de använda sig av SOP 

RSI. Vidare beskriver Klingberg et al. (2019) att deras resultat också ökade efter att de 

implementerade en ny checklista för prehospital luftvägshantering. Där steg sifforna från 86.2% 

till 99.6% vad det gällde lyckade första gångs intubationer.  

Ostemeyer et al. (2019) ville med sin studie se om intubationsfrekvensen gick ner när en 

algoritm ändrades och de lade till supraglottis luftväg (IGEL). De hade i sin problemställning 

tagit upp att paramedics har låg frekvens av intubation. Det de såg var att antalet intuberingar 

gick ner från 79.6% till 44.7%. Där det gjorts intuberingsförsök lyckades det i 81.4% före och 

63.6% efter algoritmändringen. Efter att de gjort tillägget i algoritmen hade de gjorts extra 

glottic airway (EGA) på 52.8% av fallen och de lyckades till 95.4%.  

Combes et al. (2011) noterade i sin studie att när det var omöjligt att direkt laryngoskopera och 

personalen var tvungen att använda ett alternativ tillvägagångsätt, så fick de använda sig av en 

svår luftvägs algoritm, vilket resulterade i att de lyckades åtgärda den svåra luftvägen.  
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Checklistans inverkan på luftvägshantering. 

Det som framgår i Burgess et al. (2017) och March et al. (2019) studier, var att det går att 

minimera fel, orsakade av mänsklig faktor samt att det går att genomföra svårare moment med 

hjälp av en algoritm. 

Burgess och medarbetare (2017) demonstrerande via sin studie från Storbritannien att det var 

relativt vanligt med användandet av checklistor i Storbritannien och att dessa checklistor 

minskar mänskliga faktorer som leder till misstag och ökar patientsäkerheten. March et al. 

(2019) ville i sin studie se om det gick att lära ut svår luftvägshantering med fokus på 

cricothyrotomi till paramedics genom att använda sig av checklista med 16 steg att följa. Efter 

12 veckor lyckades 48st av 55 (87.3%) genomföra alla 16 punkter på listan. 

Studier som skulle kunna resultera i en algoritm eller checklista 

Mausz et al. (2017) och Way et al. (2017) har i sina studier undersökt om en luftvägsalgoritm 

kan vara till hjälp vid hantering av svår luftväg prehospitalt.  

Way et al. (2017) hade för avsikt att utveckla ett instrument, Airway Management Proficiency 

Checklist (AMPC) med syfte att kunna bedöma paramedics förmåga att hantera en svår luftväg. 

Initialt hade de en checklista med 127 punkter där 35 punkter var för att bedöma backup luftväg, 

62 var för att bedöma intubation, nio för att bedöma sugning och slutligen 21 för att bedöma 

ventilation. Under fyra olika steg plockades 90 punkter bort av olika anledningar, för att 

slutligen ha en checklista med 37 punkter. Orsaker till att punkter togs bort var begränsad 

utrustning under simulationerna, oklara instruktioner samt bristande verklighetstrohet i 

simulationerna. Den slutliga versionen av AMPC på 37 punkter ansågs vara lätt att observera 

samt lätt att betygsätta av en kvalificerad utvärderare. Detta är något liknande som Mausz et al 

(2017) genomförde i Ontario i USA. De undersökte om en luftvägsalgoritm kunde underlätta 

så att deltagarna kunde genomföra olika moment i rätt ordning vid två olika scenarion. Det ena 

handlade om att “Can´t intubate, Can´t Ventilate” och då en avancerade luftvägsbehandling, en 

så kallad kirurgisk åtgärd skulle användas. Det andra scenariot skulle sluta med att applicera en 

lyckad avancerad luftväg. 

Finns det utrustning/kompetens för att följa en (svår) luftvägs algoritm? 

Denna studie av Ono et al. (2015) undersöker om det finns utrustning och kompetens för att 

följa en svår luftvägsalgoritm i den prehospitala miljön. 

Ono et al. (2015) ville med sin studie se över om det fanns utrustning inom helicopter 

emergency medical services (HEMS) i Japan så att de var adekvat utrustade för att kunna följa 

algoritmerna för difficult airway management (DAM) för Japanese och American professional 

anesthesiology societies. Där följdes fyra steg, där steg ett innebar att ropa på hjälp om något 

problem uppstod. Om maskventilation inte var adekvat skulle steg två övervägas, vilket innebar 

nedsättande av supraglottic airway device (SGA). Steg tre var säkerställ den endotracheala 

intuberingens (ETI) placering genom att använda kapnograf och steg fyra etablera kirurgisk 

luftväg om en ‘cannot ventilate, cannot intubate’ (CVCI) situation uppstår. Endast 16.7% (7) 

av dessa hade en SGA, 11.9% (5) hade en i pediatric storlek. 66.7% (28) hade tillgång till 

kapnograf. Alla tillfrågade hade tillgång till en kirurgisk luftväg, 61.9% hade tillgång till ett 

cricothyroidotomi kit och 38.1% hade tillgång till skalpell och hemostat. Kalla på hjälp som är 

den första punkten kunde göras av 14.3%.  
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att kartlägga vad det finns för evidens för en prehospital luftvägs 

algoritm. Resultatet bygger på 11 artiklar varav två av hög kvalité samt nio av medelhög kvalité. 

Detta tillsammans med ett begränsat evidensläge kopplat till ett smalt urval av studier 

förminskar generaliserbarheten. Resultatet indikerar att det finns evidens som talar för att 

prehospitala luftvägsalgoritmer/checklistor förbättrar utfallet för antalet lyckade 

luftvägshanteringar samt ökad patientsäkerhet.  

Resultatdiskussion 

Studier gjorda på befintliga algoritmer 

Algoritmer idag är ett hjälpmedel vid kritiska tillstånd för att minimera misstag och samtidigt 

förbättra resultatet för patienterna (Wang et al. 2009). Algoritmerna har blivit testade och 

diskuterats under stressfria omständigheter så att när en situation uppstår där kunskapen behövs 

behöver personal inte tänka ut vilket steg som bör komma härnäst (Paramedic care 1, 2019). I 

studier skriva av Combes et al. (2006) och Soti et al. (2014) framkommer det att om det finns 

standardiserade sätt att åtgärda ofria luftvägar blir frekvensen av misslyckanden mycket låg. 

Även studier av Chester et al. (2012) och Klingberg et al. (2019) visar siffror som pekar på att 

efter införandet av checklistor för prehospital luftvägshantering framträder betydligt färre 

misslyckade luftvägshanteringar och fler lyckade.  

Författarna till denna litteraturstudie tycker att det Wang et al. (2019) skriver speglar resultatet 

som Combes et al. (2006), Soti et al (2014), Chester och medarbetare (2012) och Klingberg et 

al. (2019) skriver och att det framkommer en tydlig vinst vid användning utav 

checklistor/algortimer. 

Klingberg et al. (2019) beskriver att när checklista används prehospitalt så ökar tiden 

ambulanspersonal befinner sig på skadeplats. Detta är något som även Chesters et al. (2017) 

diskuterar i sin studie. Där noterades att den tid som spenderades på skadeplats ökade när RSI 

skulle utövas. Detta anser Klingberg et al. (2019) beror på att alla olyckor och skadeplatser ser 

olika ut och är utformade på olika sätt vilket försvårar att få till en optimal struktur trots 

användandet av en standardiserad checklista. Detta är något som författarna till denna 

litteraturstudie finner intressant. Om användandet av algortimer/checklistor leder till längre tid 

på skadeplats så innebär det en fördröjning innan patienterna kommer till slutlig vård. Detta 

kan exempelvis vara operation eller intensivvård, vilket i slutändan är det som spelar roll för 

patientens överlevnad (Lennquist 2017). 

Men vidare resonerar författarna att säkerställandet av en luftväg/färre försök för att etablera en 

luftväg resultera i att patienten i många fall får ett bättre utgångsläge i överlevnad samt minskad 

risk för komplikationer, detta då i samklang med vad Stamenova et al. (2018) finner i sin studie 

att redan vid mildare grad av hypoxi uppstår men som följer med resten av livet. 

Checklistans inverkan på luftvägshantering. 

World Health Organisation (2009) menar att checklistor är till för att minimera misstag och 

därmed öka patientsäkerheten och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) står det 

att vården som patienter erbjuds bör vara trygg samt av hög kvalitet. Specialistsjuksköterskor 

ska besitta kunskap för att kunna använda aktuell medicinskteknisk utrustning för utförandet 

och säkerställandet utav adekvat vård, detta inkluderar minimerandet av vårdskador. (SOSFS 

2008:1). Vad som framgår i Burgess et al. (2017) och March et al. (2019) studier är att det går 
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att minimera fel orsakade av mänskliga faktorer samt att det går att genomföra svårare moment 

med hjälp av en algoritm. 

Studier som skulle kunna resultera i en algoritm eller checklista 

Vad som blir tydliggjort med Mausz et als (2017) studie är att trots att någon som har kompetens 

utför något som de kan och har tränat på så blir det inte helt korrekt utfört om det görs från 

minnet. Där syns att det görs inte bara fel saker i fel ordning utan utövare lägger in andra 

moment som inte har med luftvägen att göra. 

Det Way et al. (2017) studerade var ett instrument att använda vid bedömning av paramedics 

när de skulle åtgärda en luftväg. Varför den kan vara av intresse för denna studie är det faktum 

att användandet av ett instrument/en algoritm gör att procedurer blir mera överskådliga samt att 

risken att missa något moment minskar. Det Edelman et als (2019) studie visar på att antalet 

algoritmer ökat den senaste tiden, pekar mot att det finns ett ökat intresse för algoritmer. Studien 

av Winters et al. (2011) är ett exempel där en brist/risk upptäckts och åtgärdats med en algoritm. 

Författarna tror att mängden ökade algoritmer inom kort kommer återspeglas på den 

prehospitala verksamheten.  

Finns det utrustning/kompetens för att följa en (svår) luftvägs algoritm? 

En algoritm är inte allt det måste även finnas utrustning samt utbildning. Ono et als (2015) 

studie visar på att det inte alltid är så enkelt. När en algoritm ska följas som inte är framtagen 

för prehospital verksamhet så uppstår problem och/eller brister i utrustning. 

Där har de försökt med att följa difficult airway management (DAM) för Japanese och 

American professional anesthesiology societies. Vilket bygger på fyra steg, ett av stegen är att 

kalla på hjälp när det inte går bra. Detta är något som fungerar inne på ett sjukhus, men svårare 

utanför. Deras studie är gjord på 45 HEMS-base hospitals (sjukhus som har en läkarbemannad 

helicopter), på sex av dessa baser dvs 14.3% av studien uppgavs att det fanns möjlighet till att 

kalla på hjälp, på dessa stationer fanns det vanligtvis två läkare ombord. Den hjälpen blir väl 

ändock begränsad då det ej går att kalla på ytterligare hjälp. Trots att studien är gjord på HEMS 

så var det brister i utrustning, alla hade tex inte tillgång till kapnograf, ej heller hade de I-gel. 

Ostemeyer et al. (2019) hade i sin studie ändrat en algoritm genom att addera ett moment där I-

gel användes till barn för att försöka få ner antalet intuberingsförsök då dessa har låg succés 

prehospital. Detta kan bero på att personal som arbetar prehospital, har låg erfarenhet att 

intubera barn. Samtidigt kan studien bero på att det flesta fall går att lösa med en supraglottis 

luftväg och därmed är fallen kvar som är svåra att intubera.  

Metoddiskussion 

Inklusionskriterier för studien som beskrivs under metod delen var bland annat att inkluderade 

artiklar skulle vara presenterade inom 15 år så att den forskning som beskrivs i arbetet var 

aktuell. Länderna där forskningen har utförts i har liknande förhållanden avseende 

socioekonomi och demografi som Sverige. Vidare var ett annat kriterium att artiklarna skulle 

vara på svenska eller engelska så att författarna till denna litteraturstudie skulle kunna läsa och 

förstå dem. Reliabiliteten för studien påverkas negativt av att det inkluderade originalartiklarna 

inte är utformade på ett liknande sätt och därmed försvåras möjligheten att generalisera dess 

evidens.  

Denna studie valdes att genomföras som en litteraturstudie, den andelen artiklar som valde att 

inkluderas var 11st. Primärt var tanken att finna kvalitativa artiklar för att få beskrivet med ord 

hur olika professioner upplevde att följa en algoritm och få det beskrivet i ord; huruvida det var 
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enklare respektive svårare att följa en luftvägsalgoritm. På grund av det låga antalet funna 

artiklar inom valt område blev resultatet kvantitativa artiklar istället för kvalitativa. Detta har 

medfört att den subjektiva upplevelsen av att följa en luftvägsalgoritm har till stor del 

beskrivits/presenterats i siffor, vilket är något som författarna till denna studie kan uppfatta som 

negativt. Om majoriteten av studierna hade varit av kvalitativ ansats så hade arbetes resultatdel 

varit mer deskriptiv. Det skulle då kunna preciseras kring hur det var att följa en 

algoritm/checklista. Dock anser författarna till det här arbetet har valt en adekvat metod för att 

beskriva evidensen angående luftvägsalgortimer/checklistor.  

En styrka i studien är att artiklarna kommer från olika delar av världen samt att besättningar i 

ambulansverksamheterna skiljer sig mellan dessa länder. Inkluderade artiklar innehåller studier 

gjorda på olika personalkategorier, advanced care paramedics, paramedics, groundbased 

paramedics, olika HEMS-crew personal samt läkare. Detta gör det svårt att erhålla ett uniformt 

resultat som på något sätt skulle vara direkt applicerbart inom någon gren av prehospital 

verksamhet. Flertalet av studierna har gjorts med fokus på avancerad luftvägshantering, 

framförallt inriktade på intubering. Detta är något som görs av en begränsad del av 

ambulanspersonalen i Sverige. Personalen i fråga är oftast vidareutbildad sjuksköterskor inom 

anestesi eller läkare specialiserade inom akutsjukvård alternativ anestesi/intensivvård. 

Luftvägshantering är fortsättningsvis en viktig del och ett av det mest kritiska som personal i 

ambulansen utsätts för oavsett prehospital miljö. Detta gör att luftvägsalgoritmer/checklistor 

förblir intressant för studien samt all personal inom prehospital verksamhet. 

Samtliga artiklar som inkluderades i studien var skrivna på engelska vilket innebar att det var i 

behov att översättas till svenska. Översättningen och sammanställning av resultatet i artiklarna 

kan ha inneburit att viss feltolkning kan ha gjorts relaterat till begränsade språkkunskaper hos 

författarna, vilket är något som kan ses som en svaghet i studien. Vidare granskades artiklarna 

genom Critical Apprasal Skills Programme Tools (CASP) och därefter diskuterades samtliga 

artiklar noga. Majoriteten av artiklarna hade medelhög kvalité. Huvudparten inkluderade 

artiklar var retrospektiva observationsstudier men även enkätundersökningar och en 

kohortstudie inkluderades.  

Författarna till denna litteraturstudie har begränsad erfarenhet av att granska artiklar och detta 

kan ha medfört att graderingen av kvalitén på artiklarna kan ha påverkats. Studierna är olika till 

innehåll samt vad deras syfte har varit. Det här är något som till viss del stärks av Edelman et 

al (2019) som tar upp att det är på senare tid som det tagit fart i luftvägsalgoritmantalet, och då 

är den största delen intrahospitalt, där de flesta anestesiologer håller till. 

Under resultatstycket; Finns det kunskap/kompetens för att följa en (svår) luftvägsalgoritm, är 

det endast en studie som är inkluderad, vilket gör det svårt att jämföra/överföra resultatet för 

vidare diskussion och överförbarhet. 

Konklusion 

Studien visar att det finns evidens som talar för prehospitala luftvägsalgoritm/checklistor och 

att användandet av dessa förbättrar utfallet för antalet lyckade luftvägshanteringar samt ökad 

patientsäkerhet. Utbildning och utrustning är andra faktorer som spelar roll för lyckade 

luftvägshanteringar. Användandet av checklistor har anammats inom sjukvården och har 

resulterar i att antalet luftvägsalgoritmer har ökat exponentiellt de senaste fem åren, men att 

aktuell forskning är fortsatt begränsad och majoriteten av studier relaterar till luftvägsalgoritmer 

intrahospitalt. Vidare forskning behövs innan slutsatser kan bekräftas. 



19 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vad som framkommit i denna studie är att det finns luftvägsalgoritmer för bruk inne på sjukhus, 

men att det saknas prehospitalt. Dessa algoritmer borde till viss del vara applicerbara på 

prehospital verksamhet, fortsatt forskning inom området skulle kunna identifiera skillnader 

mellan att åtgärda luftväg på sjukhus kontra prehospitalt, skillnader i miljö samt utrustning. 

Vidare förslag på fortsatt forskning skulle vara att studera upplevda skillnader i 

luftvägshantering med eller utan en luftvägsalgoritm, detta kräver dock att det tas fram en 

algoritm för prehospital verksamhet först.  
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BILAGA 1 ARTIKELMATRIS 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad  

Burgess et al. 

2017 

Storbritannien 

Prehospital 

emergency 

anesthesia: an 

updated survey 

of UK practice 

with empasis 

ont he role of 

standardisation 

and checklist. 

Beskriva den 

nuvarande praxisen 

för PHEA i 

Storbritannien samt 

fastställa 

användningen av 

checklistor för 

PHEA och 

beskriva dess 

innehåll, format 

och layout. 

 

Kvantitativ 

enkätunderöskning.  

59 uk doktorer 

var identifierade, 

43 deltog. 

 

PHEA används för 

nuvarande i Uk. 

Användandet av 

checklistor är vanligt 

i den prehospitala 

miljön. Försiktighet 

måste tas i 

beaktningen för att 

begränsa 

checklistans längd 

och använda ett 

enkelt och tydligt 

språk för att 

maximera säkerheten 

för denna högrisk 

intervention. 

Hög kvalité 

Chester et al. 

2012 

Uk 

Prehospital 

anaesthesia 

perfomer in a 

rural and 

suburban 

airambulance 

service staffed 

be a physician 

and paramedic: 

Syftet med studien 

var att beskriva de 

16 första 

månadernas 

erfarenheter av 

prehospital RSI på 

landsbyggden- 

förortsbaserad 

Retrospective 

databasstudie. 

750 uppdrag, 88 

RSI utfördes. 

0 misslyckade 

intubationer på 16 

månader, med hjälp 

av SOP. 

Medel kvalité 



 

 

A 16-month 

review of 

practice 

miljö med hjälp av 

SOP. 

Combes et al. 

2006 

Frankrike 

Prehospital 

standardization 

of medical 

airway 

management: 

incidenece and 

risk factors of 

difficult 

airway. 

Utvärdera 

incidenten av svår 

luftvägs intubation, 

mätt med IDS, och 

identifiera 

riskfaktorer 

associerade med 

svårigheter när 

standardval av 

sedering och 

intubation är 

applicerad. 

Prospective studie, 

observationsstudie.   

 

1473 (31 

bortfall), 1442 

deltog. 

Om prehospitalt 

luftvägshantering 

utförs standardiserat 

och utförs av träning 

personal, så är 

misslyckade 

intubation låg 01% 

och incidenten av 

svårluftväg 7.4% 

oberoende av hjärt- 

och lungstatus. 

Medel kvalité 

Combes et al 

2011 

Fankrike 

Unanticipated 

difficult airway 

management in 

the prehospital 

emergency 

setting: 

prospective 

validation of an 

algorithm 

Utvärdera en svår 

intuberings 

algoritm 

prehospitalt 

Prospektiv 

observationsstudie.  

 

Patienter 18 år 

och uppåt i 

behov av akut 

intubation 

prehospitalt 

N=2674 

(n=160) 

De var hjälpta av en 

algoritm 

Medelhög 

kvalité 

Klingberg et 

al. 

2019 

Skandinavien 

Checklist in 

pre-hospital 

advanced 

airway 

management. 

Utvärdera möjliga 

fördelar och 

nackdelar med pre-

intubation 

checklists (PICL) i 

prehospital miljö. 

Prospektiv, 

observations, 

multicenterstudie. 

588 analyserade 

intubationer.  

Användandet av 

checklista visar sig 

korrelera med färre 

behövda försök för 

att säkra luftvägen. 

Dock visade sig det 

Medel kvalité 



 

 

inte finnas samband 

mellan 

checklistanvändandet 

och övergripande 

lyckade försök. 

Tiden på skadeplats 

för kortare när det 

inte använda PICL. 

March et al 

2019 

USA 

Retention of 

cricothyrotomy 

skills by 

paramedics 

using a wire 

guided 

technique 

Fastställa om 

ground based 

paramedics kan 

lära sig och 

bibehålla 

nödvändig 

skicklighet för att 

framgångsrikt 

genomföra wire-

guided 

cricothyrotomy. 

Retrospektiv 

studie. 

55 ground based 

paramedics 

Ground based 

paramedics kan bli 

lärda att genomföra 

detta. Ytterligare 

studier behövs innan 

det kan genomföras 

på riktiga patienter. 

Medel kvalité 

Mausz et al. 

2017 

Kanada 

Reformulations 

of practive: 

beyond 

experience in 

paramedic 

airway 

management. 

Identifiera 

variationer inom 

“beslutsvägar” 

genom att koda 

deltagarnas beslut 

enligt en algoritm 

för 

luftvägshantering. 

Observationsstudie 

med mixad metod, 

inkluderade både 

kvalitativa och 

kvantitativa data. 

 

30 deltagare 

genomförde 59 

simuleringar. 

Den kliniska 

prestationen var 

mycket varierande 

när de närmade sig 

ett algoritmiskt 

problem. 

Procedurella och 

kognitiva fel 

dämpades inte av 

erfarenheten hos 

utövarna. 

Medel kvalité 



 

 

Ono et al. 

2015 

Japan 

 

Are prehospital 

airway 

management 

resources 

compatible 

with difficult 

airway 

algorithms? A 

Nationwide 

cross-sectional 

study of 

helicopter 

emergency 

medical 

services in 

Japan. 

Är prehospital 

luftvägs resurser 

kompatibla med en 

svår luftvägs 

algoritm 

Crosssectinal 

enkätundersökning.  

45 HEMS-base 

skickades 

enkäten. 93.3% 

svarade. Framgår 

inte hur många 

personer det är... 

Följsamhet för 

standardiserad 

luftvägsalgoritm i 

ambulans är för 

tillfället inte i 

praktik, på grund av 

begränsning av 

utrusning och 

personal. 

Medel kvalité 

Ostermayer et 

al. 

2019 

USA 

Impact of an 

Extraglottic 

Device on 

Pediatric 

Airway 

Management in 

an Urban 

Prehospital 

System 

Utvärderade 

effekterna av en 

pediatrisk 

protokollförändring 

på 

luftvägshantering 

(inkluderat EGA) 

för att outcome för 

barn med 

hjärtstopp eller 

andningsfel. 

Retrospective 

kohortstudie.  

265 patienter 

inkluderades. 

Ledde fram till att 

färre barn blev 

intuberad i 

prehospital miljö. 

Ingen skillnad på 

överlevnad och 

utskrivning från 

sjukhus mellan dem 

som fick EGA och 

intuberades. Ingen 

skillnad i ROSC. 

Lyckade intubationer 

kan bli negativt 

Hög kvalité 



 

 

drabbade då frekvens 

kommer minska. 

Soti et al. 

2015 

Ungern 

Implementing 

new advanced 

airway 

management 

standards in the 

Hungarian 

physician 

helicopter 

emergency 

medical service 

Genom att använda 

standard operation 

procedur (SOP) 

uppnå hög kliniska 

standard och 

internationella 

jämförbara resultat 

Retrospektiv 

studie. 

4880 uppdrag, 

433 intubationer, 

åldern varierade 

mellan 4 

månader och 97 

år. 

Genomsnittsålder 

46 -+ 22. 

Uppnådde högre 

klinisk standard och 

blev internationellt 

jämförbara samt 

ökad patientsäkerhet 

och positiv feedback 

från personal. RSI 

med SOP. 95,4 % 

lyckade första gångs 

intub. 15, ggr andra 

försök, 1 gång 

3försök. 2 ggr lma 

2ggr kirugisk 

luftväg. 

Medel kvalité 

Way et al 

2017 

USA 

Airway 

management 

proficiency 

checklist for 

assessing 

paramedic 

performance 

Har använt en 

checklista, Airway 

Management 

Proficiency 

Checklist (AMPC) 

för att bedöma 

paramedics 

luftvägs hantering i 

en difficult airway-

management 

simulation. 

Originalutförande 

127 steg deras 

Observationsstudie. 

 

198 Paramedics AMPC tillsammans 

med simulation 

kommer att bidraga 

till förbättrad träning 

samt mätning av 

Paramedics airway 

management skill. 

Medel kvalité  



 

 

modifierade 37 

steg. 

 

 



 

 

 


