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Sammanfattning: Laryngospasm är ett livshotande tillstånd hos barn som kan 

uppkomma i samband med generell anestesi. Hantering av 
luftvägen är den mest riskfyllda momentet inom 
barnanestesi. Syftet med studien var att undersöka vilka 
riskfaktorer för laryngospasm som finns hos barn vid 
generell anestesi. Undersökningen genomfördes som en 
litteraturstudie. Vid analys av fjorton artiklar framkom det i 
resultatet tre kategorier: anestesirelaterade riskfaktorer, 
patientrelaterade riskfaktorer och kirurgi-och procedur- 

  relaterade riskfaktorer. Vid anestesirelaterade 
riskfaktorer framkom det fyra subkategorier; Stadier under 
anestesi där laryngospasm uppkommer och där är induktion 
en riskfaktor i denna subkategori. Den andra subkategorin 
handlar om utrustning för säkerställande av luftvägar där 
användandet av larynxmask är den största riskfaktorn. Tredje 
subkategorin behandlar anestesiläkemedel som risk för 
laryngospasm. Den mest betydande riskfaktorn är 
inhalationsanestesi. Den fjärde och sista subkategorin är 
anestesiologens erfarenhet och skicklighet. Det är viktigt att 
anestesipersonal har rutiner och riktlinjer för hur de skall 
identifiera, förebygga och behandla laryngospasm. Vidare är 
det av betydelse att erfaren anestesipersonal finns tillgänglig 
under hela anestesiförloppet när det föreligger risk för 
laryngospasm. 
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Abstract:                                 Laryngospasm is a life-threatening condition in children that  
  may arise in connection with the anesthesia. Management 

of the airway is the most critical moment during anesthesia   
in children. The aim of the study was to investigate the risk 
factors for laryngospasm during general anesthesia. The 
survey was    carried out as a literature review. The analyses 
of the fourteen articles resulted in three categories: 
anesthesia- related risk factors, patient-related risk factors 
and surgery-and procedure related risk factors. From the 
anesthesia-related risk factors revealed four subcategories; 
Stages during anesthesia where laryngospasm occurs and 
where induction is a risk factor in this subcategory. The 
second subcategory is about device for securing the airway 
which the use of larynx masks is the greatest risk factor. The 
third subcategory considering the risk of anesthesia drugs 
risk in laryngospasm. The most significant risk factor here is 
inhalation anaesthesia. The fourth subcategory is the 
anesthesiologist experience and skill. It is important that 
anesthesia professionals have routines and guidelines to 
identify, prevent and treat laryngospasm. Furthermore, it is 
important that experienced anaesthesia staff is available 
throughout the anesthetic process when there is a risk of 
laryngospasm. 
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Inledning 
Hantering av luftvägen anses vara det mest riskfyllda momentet inom barnanestesi 
(Östgaard & Ulvik, 2011). Detta beror på att spädbarn och små barns luftvägar är mjuka 
och reaktiva. Det innebär att vid säkerställande av barns luftvägar under anestesi kan 
laryngospasm lätt uppkomma. Visvanathan, Kluger, Webb och Westhorpe (2005) 
visade att frekvensen av perioperativ laryngospasm hos barn i generell anestesi var 189 
av 4000. Laryngospasm kan leda till mortalitet samt svåra lung- och 
cirkulationsproblem som lungödem, pulmonell aspiration och bradykardi (ibid).    
 
I anestesisjuksköterskans omvårdnad ingår att självständigt genomföra generell anestesi 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård [RF ANIVA] & Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Lindwall och von Post (2008) beskriver vikten av 
att barnet upplever att anestesisjuksköterskan ser till att vården under anestesi är säker. 
Inför anestesi är det avgörande för barnets liv att anestesisjuksköterskan understödjer 
vitala funktioner som till exempel luftvägarna (Schreiber & MacDonald, 2010) 
Rädslan hos anestesipersonal för att barn skall få laryngospasm kan vara befogat på 
grund av att spädbarn och småbarn är mer disponibla för laryngospasm (Holm-Knudsen 
& Rasmussen, 2008). Barn som opereras är oftast friska med kirurgisk åkomma som 
behöver åtgärdas. Det är viktigt att anestesisjuksköterskan är medveten om den ökade 
risken som finns hos barnet, att få laryngospasm under anestesi. Genom denna kunskap 
kan anestesisjuksköterskan ha en ökad beredskap för att kunna behandla 
komplikationen (ibid).  
 

Bakgrund 
Anestesisjuksköterskans roll 
International Council of Nurses (ICN) har beskrivit den etiska koden för sjuksköterskor. 
Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra fundamentala ansvarsområden: att 
främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007).   
 
Anestesisjuksköterskan leder barnet genom sövningen (Schreiber & MacDonald, 2010). 
Hon använder sig av visualisation för att få barnet att slappna av och somna med goda 
tankar. Detta bidrar till att barnet får ett lugnt uppvaknande.  Anestesisjuksköterskan 
inger trygghet genom att informera barnet om vad som kommer att hända under 
anestesin. Hon ser till att barnet inte skadas genom att placera barnets armar, ben, huvud 
och skuldror rätt på operationsbordet (ibid). 
 
Det är av stort betydelse att anestesisjuksköterskan utgår från barnets ålder och mognad 
när det gäller information inför anestesin för att förebygga rädsla (Hovind, 2002). När 
barnet vet vad som kommer att hända har det större möjlighet att bearbeta känslor och 
vara mer aktiv i sin egen omvårdnad. Anestesisjuksköterskan berättar för barnet vad 
som skall hända och i vilken ordning. Informationen skall vara enkel, saklig och sann. 
De upplysningar som anestesisjuksköterskan lämnar till barnet är beskrivning av 
operationssalen och operationspersonal, placering av EKG-elektroder, pulsoximetri och 
blodtrycksmanschett. Anestesisjuksköterskan försäkrar barnet om att det kommer att 
sova gott hela tiden och kommer att vakna efter operationen (ibid). 
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Vidare upplyser anestesisjuksköterskan barnet att anhöriga kommer att finnas där både 
när barnet somnar och vaknar. Det perioperativa samtalet gör att barnet känner sig trygg 
och sedd (Schreiber & MacDonald, 2010). Lugn och ro i operationssalen är av stor 
betydelse för att barnet skall uppleva omhändertagandet som gott. Enligt RF ANIVA 
och SSF (2008) har anestesisjuksköterskan kunskap att arbeta, delta och organisera 
teamarbetet kring patienten. Anestesisjuksköterskan har ansvar att se till att god 
kommunikation råder mellan anestesipersonal och operationspersonal (Schreiber & 
MacDonald, 2010).  
 
Anestesisjuksköterskans uppgift under generell anestesi är att göra för barnet, det som 
barnet inte kan göra för sig själv (Schreiber & MacDonald, 2010). Det innebär att 
barnets blodtryck, puls, temperatur samt respiration kontrolleras och stabiliseras. Enligt 
RF ANIVA och SSF: kompetensbeskrivning (2008) för anestesisjuksköterskor skall en 
anestesisjuksköterska göra relevanta observationer av barnets tillstånd pre-, intra och 
postoperativt. Utifrån dessa observationer bedömer, värderar och drar hon slutsatser 
kring barnets behov och resurser (Nilsson & Larsson, 2008).  En anestesisjuksköterska 
har kunskap att fatta snabba beslut om akuta tillstånd uppkommer. Vidare har 
anestesisjuksköterskan förmåga att förebygga komplikationer, identifiera och bedöma 
avvikelser från den normala perioperativa förloppet ibid. En viktig uppgift som 
anestesisjuksköterskan har är att administrera anestesiläkemedel (Schreiber & 
MacDonald, 2010).  Dessutom har hon kompetens att hantera medicinsk utrustning och 
kunna utföra säkerhetskontroller enligt gällande författningar och säkerhetsföreskrifter 
(Nilsson & Larsson, 2008). 
 
Barn i generell anestesi 

Generell anestesi betyder att barnet försätts i ett tillstånd av medvetslöshet med hjälp av 
läkemedel (Halldin & Lindal, 2008). Generell anestesi kan förekomma i olika former. 
Inhalationsanestesi, där anestetika inhaleras och intravenös anestesi som innebär att 
läkemedel tillförs i en ven. Dessa båda anestesiformerna kan kombineras i en så kallad 
balanserad anestesi (ibid). 
 
Enligt Hovind (2002)  delas barn in i åldersgrupperna; nyfödda 0-1 månad, spädbarn 2-
12 månader, småbarn 1-3 år, större barn 3-12 år och vuxna mer än 12 år. I de flesta 
anestesiologiska aspekter kan barn ses som den normala vuxna patienten men en liten 
vuxen: Anatomiskt och fysiologiskt, för läkemedelsdosering, för vätske- och blodterapi 
(Nilsson & Larsson, 2008). Barnet skall betraktas som liten vuxen även vid val av 
utrustning för säkerställande av fria luftvägar och ventilation.  
 
De flesta barn i generell anestesi är friska, förutom åkomman som ger anledning till 
anestesin (Nilsson & Larsson, 2008). Majoriteten av de ingrepp som skall åtgärdas är av 
mindre omfattning som öron-näsa-halsingrepp, ingrepp mot urinvägar och ytlig buk 
kirurgi. Många barn sövs för diagnostiska undersökningar och åtgärder som på vuxna 
kan göras i vaket tillstånd. Ungefär hälften av alla allvarliga incidenter i samband med 
barnanestesi sker vid anestesi av ”friska” barn, där inget får hända under anestesin. Vid 
luftvägsproblem uppkommer hypoxi snabbt på grund av att barnet har små 
syrgasreserver och hög metabolism. Barnets cirkulationsreglering sker via 
parasympatikus. Detta innebär att hypoxi, koldioxidretention, acidos eller hypovolemi 
leder till primär bradykardi med allvarlig cirkulationspåverkan  
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Att ge generell anestesi till barn kräver att den som utövar anestesin har kunskap och 
färdighet att hantera luftvägen, att skapa fri luftväg såväl manuellt som med hjälpmedel. 
Anestesisjuksköterska eller anestesiologen skall vara noggrann vid dosering av 
läkemedel, vätskor och ventilation. De skall vara öppna för barnets och anhörigas 
situation inför anestesi och operation (ibid).  
 
Anestesiläkemedel i samband med anestesi 
Midazolam är kortverkande bensodiazepin som används för premedicinering hos barn i 
samband med anestesi (Nilsson & Larsson, 2008). För smärtlindring intraoperativt 
används morfin eller fentanyl. Vid intravenös anestesi används propofol som är lättstyrt 
hypnoticum, ger snabbt uppvaknande och har låg benägenhet att ge illamående 
(Bredbacka, & Ullman, 2008). Sevofluran är en inhalationsanestetika som lämpar sig 
bra för indelning av anestesi på grund av att den ger liten luftvägsirritation, verkar 
snabbt och har godtagbar lukt (Nilsson & Larsson, 2008). Desfluran är olämplig för 
start av anestesi eftersom gasen irriterar luftvägarna och leder till andningsuppehåll 
samt andra luftvägskomplikationer. Inhalationsanestesi är centralt muskelrelaxerande 
och barnet kan intuberas utan att perifert muskelrelaxantia användes, dock skall 
lokalanestetika, till exempel lidokain brukas generöst (Bredbacka & Ullman, 2008).  
 

 

Barns luftvägar 
Spädbarns och små barns luftvägar skiljer sig från äldre barns och vuxnas (Holm-
Knudsen & Rasmussen, 2008). Luftvägarna hos spädbarn och små barn är mindre i 
diameter. Barn har stort huvud och stor tunga. De har kort haka, lång epiglottis samt 
lång gom.  Stämbanden ligger mer anterioralt. Luftvägen är mjuk och reaktiv. Barn upp 
till skolåldern har i krikoidnivå en cirkulärt larynx lumen viket innebär att detta är 
luftvägens trängsta område (Nilsson & Larsson 2008). Vid manipulation av barnets 
luftvägar kan denna anatomi leda till skador på dessa. Barn har enligt Östgaard och 
Ulvik (2010) mindre syrgasreserv eftersom de har låg funktionell residual lungkapacitet 
och högre syrgasförbrukning. Detta medför att desaturation uppkommer snabbt.  Vid 
manipulering av barns luftvägar kan obstruktion av luftvägen och apné uppkomma. Vid 
luftvägsproblem uppkommer hypoxi snabbt på grund av att barnet har små 
syrgasreserver och hög metabolism (Nilsson & Larsson, 2008). Barnets 
cirkulationsreglering sker via parasympatikus. Detta innebär att hypoxi, 
koldioxidretention, acidos eller hypovolemi leder till primär bradykardi med allvarlig 
cirkulationspåverkan.  
 
Fria luftvägar 

Det finns tre olika sätt att säkra fria luftvägar: ansiktsmask, trakealtub och larynxmask 
(Nilsson & Larsson, 2008) Under anestesins start används ansiktsmask. För att fria 
luftvägar skall uppnås måste anestesisjuksköterskan använda rätt teknik. 
Anestesisjuksköterskan tar försiktigt tag i barnets haka och trycker ansiktsmasken över 
barnets näsa och mun och därefter lyfter hela ”paketet” framåt. För att bevara och 
skydda luftvägarna kan trakealtub användas (Lagerkranser, 2008). Denna läggs in 
genom mun-eller näshåla, passerar mellan stämbanden och förs sedan in i trakea. För 
detta behövs ett laryngoskop vars blad förs in i munhålan och på så sätt skapar fri sikt 
ner till glottis. Val av trakealtub storlek görs under själva intubationsprocessen (Nilsson 
& Larsson, 2008). Det skall finnas två olika storlekar att välja emellan. Storleken 
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bestäms efter barnets ålder, vikt och längd. Anestesisjuksköterskan kontrollerar tubläget 
eftersom det lätt förändras mellan intubation och fixation av tuben samt att det måste 
bekräftas att tuben ligger i trakea och inte i en huvudbronk. En för stor eller kuffad 
trakealtub orsakar tryck och därmed skador på luftvägarna eftersom det lätt uppstår 
stora tryck i en liten trakealtub. Det räcker att trakealtub har rätt storlek och är okuffad 
för att skapa täthet i luftvägarna (ibid). Larynxmask (LMA) räknas till gruppen 
supraglottiska luftvägar (Lagerkranser, 2008). Med det avses att den distala mynningen 
skall nå hypofarynx, proximal om larynxöppningen. Just detta är gemensamt för de 
supraglottiska luftvägarna. Detta förutsätter att barnet har fri passage genom larynx. Till 
denna grupp räknas också larynxtuben. Larynxtub består av ett rör vars yttersta del är 
försedd med en kuff. Den kan inte passera igenom trakea, utan den distala mynning 
hamnar alltid i esofagusmynningen. Larynxmasken består av två delar: en tub och en 
mask. Masken är skapad som ett skedblad och har en uppblåsbar kuff. Placeras den rätt 
kommer den att omfatta larynxingången och forma en försegling som gör larynx 
ogenomtränglig (ibid). Det är viktigt att rätt storlek på larynxmask väljs eftersom den 
lätt ändrar läge i barnets svalg (Nilsson & Larsson, 2008). Dessutom kan luftvägarna 
skadas på grund av högt kufftryck som uppstår i larynxmasken. 
 
Extubation 

Luftvägskomplikationer inträffar vanligen vid induktion och vid uppvaknandet (Holm-
Knudsen & Rasmussen, 2009). Sekret i luftvägarna kan orsaka laryngospasm därför är 
det av betydelse att suga rent luftvägarna i djup anestesi (Nilsson & Larsson, 2008). 
Anestesisjuksköterskan kan även extubera barnet i sidoläge och på så sätt få bort 
sekretet. Barnet kan extuberas både när det är vaket och i djupare anestesi. Extubation i 
djup anestesi är både säkrare och behagligare för barnet.  
 
Laryngospasm 

Laryngospasm består av en kraftig och förlängd kontraktion av glottiska och 
supraglottiska laryngeala adductormuskler (Holm-Knudsen & Rasmussen, 2008). Detta 
resulterar i att både falska och verkliga stämband stängs och att den arytenoida regionen 
dras ihop vilket effektiv stänger larynx på tre nivåer. Laryngospasm kan orsakas av 
sekretion eller blod i luftvägen under induktion eller uppvaknande. I dessa tillstånd kan 
laryngospasm lätt uppkomma på grund av blod och slem i luftvägarna. Laryngospasm 
kan även uppkomma av smärtstimulering under pågående operation om anestesin är för 
ytlig (ibid). När laryngospasm uppkommer dras muskulaturen i larynx samman och 
stänger av luftpassagen helt eller delvis (Hovind, 2002). Laryngospasm kan inträffa 
under olika stadier under anestesin. Oavsett när laryngospasmen uppträder under 
anestesin skall i första hand 100 % syrgas tillföras genom tätt sittande ansiktsmask för 
att medföra övertryck och därefter ventilerar med små volymer tills spasmen släpper 
(Holm-Knudsen & Rasmussen, 2008; Hovind, 2002).  
 
Partiell laryngospasm innebär att det fortfarande kommer luft in i lungorna och 
kännetecknas genom att det hörs ett högfrekvent andningsljud från luftvägarna (Holm-
Knudsen & Rasmussen, 2009). I detta läge hålls fria luftvägar manuellt genom ett fast 
grepp om hakan vilket sträcker ut larynx och kan medföra att spasmen släpper. 
Uppkommer laryngospasm vid induktion av anestesin kan anestesidjupet ökas och 
därmed kan spasmen upphöra (ibid). 
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Vid total laryngospasm kommer ingen luft in i lungorna (Holm-Knudsen & Rasmussen, 
2009).  Det är omöjligt att tvinga ner syrgas genom larynx eller intubera barn utan att 
skada luftvägarna. Vid detta tillstånd ges intravenöst anestesimedel i små doser. Dosen 
beror på om spasmen framträder vid induktion av anestesi eller vid uppvaknandet. Den 
mest effektiva behandlingen för att avbryta laryngospasm är muskelblockerande medel. 
De laryngeala musklerna är väldigt känsliga för dessa läkemedel och det räcker med 
små doser av muskelrelaxantia för att spasmen skall upphör. Läkemedlet Atropin® ges 
för att minska sekretion (ibid). 
 
Om laryngospasm har uppkommit under anestesin är det enligt Visvanathan et al., 
(2005) viktigt att informera barnet och anhöriga om vad som har hänt och åtgärderna 
noggrant dokumenteras i anestesijournalen. Det skall i anestesijournalen vara noggrant 
beskrivet vad orsaken till laryngospasm var och vilken åtgärd som fungerade för att 
upphäva spasmen (ibid).  
 
Laryngospasm är vanlig hos barn under generell anestesi. Otillfredsställande behandling 
av laryngospasm kan leda till morbiditet och mortalitet (Visvanathan et al, 2005). Det är 
av värde för anestesipersonal att känna till risker som kan leda till laryngospasm för att 
snabbare kunna åtgärda eller förhindra uppkomsten av laryngospasm. 
 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka riskfaktorer för laryngospasm som finns hos 
barn vid generell anestesi. 
 

Metod 
Undersökningen genomfördes som litteraturstudie.  
 
Datainsamling 
Flemmings struktur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) användes för att finna 
relevanta sökord. 
 
Tabell 1. Flemmings struktur (Willman et al., 2006). 
 
Population Åtgärd Resultat 

Barn i generell anestesi Riskfaktorer Minskad frekvens av 

laryngospasm 

 
Sökning av relevanta artiklar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökorden 
(tabell 1) som identifierades enligt Flemmings struktur (Willman et al., 2006) framgår 
av sökordsöversikt (tabell 2). Meshtermer i PubMed som användes var: Laryngismus 
Child, risk factors och general anaesthesia. Complications och laryngospasm lades till 
som fritextord för att kunna hitta artiklar som passade till syftet. Meshtermer och  
fritextord kombinerades i olika former (tabell 2, bilaga I). För att finna relevanta artiklar 
begränsades sökningen i PubMed genom limits. De begränsningar som användes var 
artiklar som publicerades 2001-01-01 till 2011-03-25. Vidare användes limits till 
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engelska språket och barn 0-18 år. Totalt hittades 12 artiklar som stämde med syftet 
(bilaga 1).  Det hittades ytterligare 2 artiklar genom manuell sökning i en av de funna 
artiklarnas referenslista.  
 
I databasen CINAHL användes begränsningarna: artiklar som publicerades mellan 
2001-01-01 till 2011-03-25, engelska språket, barn 0-12 år och vetenskaplig artikel. 
Thesaurus var laryngospasm, risk factors och general anesthesia. Complications lades 
till som fritextord. Det hittades 4 för studien relevanta artiklar. Tre av artiklarna fanns 
både i PubMed och i CINAHL. Sammanlagt hittades 14 artiklar relevanta till syftet. 
 
Tabell 2. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed 

Mesh-term 

CINAHL 

Thesaurus 

Fritextsökord 

Generell anestesi General anaesthesia General anaesthesia Complications 

Laryngospasm Laryngismus Laryngospasm  laryngospasm 

Child Child   

Risk faktorer Risk factors Risk factors  

 
Databearbetning 
Alla artiklarnas abstrakt lästes igenom och artiklar som överensstämde med studiens 
syfte valdes ut för analys. De utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger för att finna 
de riskfaktorer som föreligger för laryngospasm. Frågeställningen vid analys av 
artiklarna var: Vilka riskfaktorer föreligger för ökad risk av laryngospasm i samband 
med generell anestesi? De riskfaktorer som framkom i artiklarna sammanställdes i 
kategorier. Tre kategorier kunde urskiljas: 
anestesirelaterade risk faktorer, patientrelaterade riskfaktorer, kirurgi- och 
procedurrelaterade riskfaktorer. Vidare hittades fyra subkategorier till anestesirelaterade 
risk faktorer: stadier under anestesi där laryngospasm uppkommer, utrustning till 
säkerställande av luftväg, anestesiläkemedel som riskfaktor och anestesiologens 
erfarenhet och skicklighet.   
  
För att analysera och bedöma artiklarna användes en bedömningsmall av Carlsson och 
Eiman (2003). Bedömningsmallen är ett poängsprotokoll för att kunna poängsätta en 
artikel från grad I till III, där grad I enligt Carlsson och Eiman (2003) bedöms som 
högst grad.  
 
Resultat 
Vid analys av artiklarna framkom det tre kategorier som riskfaktorer för laryngospasm. 
Dessa är anestesirelaterade riskfaktorer, patientrelaterade riskfaktorer och kirurgi- och 
procedurrelaterade riskfaktorer.  
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Anestesirelaterade riskfaktorer 

Vid bearbetning av artiklarna hittades fyra subkategorier till anestesirelaterade risk 
faktorer: stadier under anestesi där laryngospasm uppkommer, utrustning till 
säkerställande av luftvägar, anestesiläkemedel som riskfaktor och anestesiologens 
erfarenhet och skicklighet. Dessa riskfaktorer påverkar varandra och tillsammans eller 
var för sig orsakar laryngospasm.  
 
Stadier under anestesin där laryngospasm uppkommer 

I sex studier framkom det att induktion var en riskfaktor för laryngospasm. Risken rörde 
sig mellan 4,8 % till 39 % (Bordet et al., 2002; Burgoyne & Anghelescu, 2008; Flick et 
at., 2008; Hoffmann et al., 2010; Jones & Bhattacharyya, 2006; von Ungern-Sternberg 
et al., 2010). Enligt Bordet et al. (2002) uppkommer de flesta fall av laryngospasm i 
samband med induktion och vid uppvaknandet. Medan Hoffmann et al. (2010) beskrev 
att laryngospasm uppkommer vid underhåll och uppvaknandet ur anestesin. Flick et al. 
(2008) menade också att laryngospasm inträffar under underhåll av anestesi förutom i 
samband med induktion och vid uppvaknandet. I studien gjord av Burgoyne och 
Anghelescu (2008) inträffade hälften av alla fall av laryngospasm vid uppvaknande ur 
anestesin och resterande fall inträffade lika ofta mellan induktion och underhåll av 
anestesin. Studie av Mamie et al. (2004) skilde sig från de övriga genom att de beskrev 
att laryngospasm sågs endast under underhåll av anestesin. 
 
Utrustning för säkerställande av luftvägar 
Åtta studier redovisade att larynxmask var en riskfaktor för laryngospasm. Förekomsten 
av laryngospasm i studierna varierade från 7 % till 33 % (Bordet et al., 2002; Burgoyne 
& Anghelescu, 2008; Flick et at., 2008; Lee et al., 2007; Mamie et al., 2004; von 
Ungern-Sternberg et al., 2007; von Ungern-Sternberg et al., 2010; Wakhloo, Gupta, 
Gupta & Ranbhushan, 2007).  Enligt Bordet et al. (2002) var larynxmask en oberoende 
riskfaktor för laryngospasm. I denna studie redovisades vidare att användandet av 
larynxmask, antal försök att säkra luftvägen med larynxmask och larynxmaskens storlek 
var riskfaktorer för laryngospasm. När induktionen påbörjades med att barnets luftvägar 
säkras med larynxmask uppkom de flesta laryngospasm enligt von Ungern-Sternberg et 
al. (2010). Lee et al. (2007) menade att dislokalisation av larynxtub orsakar 
laryngospasm. 
 
Två studier redovisade att laryngospasm uppkom när larynxmasken togs bort i vaket 
tillstånd. Incidensen var mellan 6 till 14.3% (Lee et al., 2007; von Ungern-Sternberg et 
al., 2010). Lee et al. (2007) undersökte om avlägsnande av larynxtub i djup anestesi 
eller i vaket tillstånd var riskfaktor för laryngospasm. I studien framkom det att 
uppkomsten av laryngospasm vid avlägsnade av larynxtub i vaket tillstånd var 14,3%  
och vid avlägsnande i djup anestesi förekom ingen laryngospasm. Studien visade vidare 
att storleken på larynxtuben har betydelse när laryngospasm uppkommer.  Liten 
larynxtub orsakade laryngospasm i vaket tillstånd och en stor larynxmask bidrog till 
laryngospasm i både djup anestesi och i vaket tillstånd. 
 
I sex studier redogjordes det för att trakeal intubation var en riskfaktor för 
laryngospasm. Förekomsten var mellan 0.5% till 67 % (Bordet et al., 2002; Burgoyne & 
Anghelescu, 2008; Flick et at., 2008; Hoffmann et al., 2010; Mamie et al., 2004; von 
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Ungern-Sternberg et al., 2010).  Hoffman et al. (2010) redogjorde att intubation var en 
oberoende riskfaktor till laryngospasm. Laryngospasm uppkom vid induktion där 
luftvägen säkrades av trakealtub och när barnet extuberades i djup anestesi. Vidare var 
trakealtub som var kuffad riskfaktor för laryngospasm (von Ungern-Sternberg et al., 
2010). Prevalensen för laryngospasm var 44 % för okuffad trakealtub och 56 % för en 
kuffad.  Vid ventilation där barnet var intuberad och luftläckage uppstod var risken att 
barnet drabbades av laryngospasm tre gånger så hög vid uppvaknandet än när det inte 
var luftläckage (Suominen et al, 2006). Risken för laryngospasm var 53 % när 
trakealtub avlägsnades i vaket tillstånd och 47 % när den drogs i djup anestesi (von 
Ungern-Sternberg et al., 2010).  
 
Laryngospasm visade sig också uppkomma vid användandet av ansiktsmask. 
Förekomsten för laryngospasm vid användandet av ansiktsmask var 1.5 % till 19 % 
(Bordet et al., 2002; Burgoyne & Anghelescu, 2008; Flick et at., 2008).  
 
Anestesiläkemedel som riskfaktor 
Vid generell anestesi var inhalationsanestesi riskfaktor för laryngospasm. Prevalensen 
var mellan 14 % till 40 % (Bordet et al., 2002; Burgoyne & Anghelescu, 2008; Erb et 
al., 2010; Hoffmann et al., 2010; Oberer et al., 2005; von Ungern-Sternberg et al., 
2010).  Sevofluran som används vid inhalationsanestesi är ett inhalationsanestetika som 
visade sig vara riskfaktor för laryngospasm (Bordet et al., 2002; Burgoyne & 
Anghelescu, 2008; Erb et al., 2010; Hoffmann, et al., 2010; Oberer et al., 2005; von 
Ungern-Sternberg et al., 2010).  Erb et al. (2010) undersökte om fentanyl minskade 
risken för laryngospasm vid anestesi med sevofluran. Undersökningen visade att 
laryngeala reflexer uppkom hos barn som sövts med sevofluran före och efter 
intravenöst administrering av fentanyl. När laryngospasm uppkommit i samband med 
sevofluraninhalation kunde laryngospasmen inte hävas av fentanyl trots att stämbanden 
och andningen var deprimerade. 
 
Sevofluran tillsammans med desfluran och isofluran var andra riskfaktorer för 
laryngospasm (von Ungern-Sternberg et al., 2010). Risken för laryngospasm i samband 
med inhalation av desfluran och trakeal intubation var 32 %. Vidare var risken för 
laryngospasm vid desfluran och larynxmask 56 %.  Vid inhalationsanestesi med 
desfluran inträffade laryngospasm vid underhåll och uppvaknade ur anestesin.   
 
Midalozamtillförsel var en riskfaktor för laryngospasm (Burgoyne & Anghelescu, 2008; 
Erb et al., 2010; Flick et al., 2008; Hoffmann et al., 2010; Oberer et al., 2005; von 
Ungern-Sternberg et al., 2010).  Enligt Oberer et al. (2005) var midazolam ensam eller i 
interaktion med andra anestesiläkemedel en riskfaktor för laryngospasm.  
 
Von Ungern-Sternberg et al. (2010) redovisade att när stämbanden sprayades med 
lokalanestetika ökade risken för laryngospasm med 11 %. Risken ökade med 5 % när 
barnet hade fått muskelrelaxerande medel i samband med intubation. Även Bordet et al. 
(2002) redovisade i sin studie att användandet av lokalanestesitetika var orsak till 
laryngospasm.  
 
Enlig Melendez och Bachur (2009) hade barn som fått intramuskulärt administrerad 
ketamine 69 % hög risk att drabbas av laryngospasm. Risken var fem gånger högre när 
ketamine gavs intramuskulärt jämfört med när det gavs intravenöst.   
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Anestesiologens erfarenhet och skicklighet 

Anestesiologens skicklighet och erfarenhet var en riskfaktor för laryngospasm (von 
Ungern-Sternberg et al., 2010; Suominen, et al., 2006).  Enligt von Ungern-Sternberg et 
al. (2010) var en anestesiolog som hade liten erfarenhet för total intravenös anestesi 
(TIVA) och ansiktsmask i samband med anestesi orsak till laryngospasm. När barnet 
sövts av en anestesipersonal som var mindre erfaren och denne misslyckas med att säkra 
barnets luftvägar kunde laryngospasm uppkomma. En tidigare studie av von Ungern-
Sternberg et al. (2007) redovisade att både erfarna och icke erfarna anestesiologer kunde 
bidra till laryngospasm. Flick et al. (2008)  kunde inte bekräfta att närvaro av en 
pediatrisk anestesiolog minskade risken för laryngospasm. Mamie et al. (2004) menade 
att frånvaro av en erfaren anestesiolog var en riskfaktor för laryngospasm. När en 
erfaren anestesiolog inte var närvarande drabbades 23 av 29 (80 %) barn av 
laryngospasm visade denna studie.  
 
Patientrelaterade riskfaktorer 

I nio studier (Bordet et al., 2002; Burgoyne & Anghelescu, 2008; Erb et al., 2010; Flick 
et al., 2008; Hoffmann et al., 2010; 2010; Mamie et al., 2004; Lee et al., 2007; Oberer et 
al., 2005; von Ungern-Sternberg et al., 2007; von Ungern-Sternberg et al., 2010) 
framkom att barn mellan 0-6 år hade störst risk att drabbas av laryngospasm. Risken 
minskade för varje år som barnet blev äldre (tabell 3).  
 
Tabell 3. Risk faktor för laryngospasm; ålder 
 
Författare Ålder 
Bordet, et al., 2002 <6 år 
Burgoyne, et al., 2008 <6 år 
Erb, et al., 2010 <6 
Flick, et al., 2008 <5 år 
Hoffmann et al., 2010 <5 år 
Mamie et al., 2004 <5 år 
Oberer et al., 2005 < 6 år 
von Ungern-Sternberg et al., 2007 < 6 år 
von Ungern-Sternberg et al., 2010 <6 år 
 
Vidare visar resultatet av fem studier (Bordet et al., 2002; Flick et al., 2008; von 
Ungern-Sternberg et al, 2007; von Ungern-Sternberg et al., 2010; Wakhloo, Gupta, 
Gupta & Ranbhushan, 2007) att övre luftvägsinfektion (ÖLI) var en riskfaktor för 
laryngospasm. Enligt von Ungern-Sternberg et al. (2007) hade små barn ännu större 
benägenhet att få laryngospasm om barnet hade ÖLI i samband med anestesi. 
Intraoperativt var laryngospasm dubbel så hög när barnet hade ÖLI två veckor innan 
anestesi. Risken för laryngospasm fördubblades när barnet nyligen hade haft ÖLI och 
där flera försök att säkra luftvägen med larynxmask gjordes samt att ÖNH-operation 
skulle genomföras (ibid). Hereditet för respiratoriska och allergiska sjukdomar var en 
riskfaktor för laryngospasm (von Ungern-Sternberg et al., 2010). Om minst två 
familjemedlemmar hade astma ökade risk för laryngospasm med 7 %, eksem med 2 % 
och rinit 4 %. Vidare menade Flick et al., (2008)  att luftvägsavvikelser var en riskfaktor 
vid laryngospasm och att röra barnet vid uppvaknande ur anestesi (Lee et al., 2007). 
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Två studier redovisade att passiv rökning var en riskfaktor för laryngospasm (Jones & 
Bhattacharyya., 2006; von Ungern-Sternberg et al., 2010). Risken för laryngospasm var 
9 % när mamman och 11 % när bara pappan rökte (von Ungern-Sternberg et al., 2010). 
Risken var 12 % när båda föräldrarna rökte. Jones och Bhattacharyya (2006) redogjorde 
för att passiv rökning var en riskfaktor för laryngospasm vid induktion, underhåll och 
vid uppvaknade ur anestesin.  
 
Kirurgi-och procedurrelaterade riskfaktorer 
Resultatet av fyra studier redovisade att öron-näsa-hals operation (ÖNH) var riskfaktor 
för laryngospasm (Mamie et al., 2004; Jones & Bhattacharyya, 2006; von Ungern-
Sternberg et al., 2007; von Ungern-Sternberg et al., 2010). Mamie et al. (2004) beskrev 
att barn har dubbel så hög risk att drabbas av laryngospasm vid ÖNH operation jämfört 
med andra operationer. Von Ungern-Sternberg el al. (2010) redogjorde för att vid 
elektiva procedurer var risken för laryngospasm 65 % och vid akuta situationer var 
riskfaktor för laryngospasm 35 %. Esophagogastroduodenoscopy var en riskfaktor för 
laryngospasm på grund av endoskopets stimulering av luftvägarna (Hoffmann et al., 
2010). 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte och sökord formuleras med hjälp av Flemmings struktur 
(Willman et al., 2006). Det ses som en styrka att sökorden begränsade antalet träffar. 
Vid sökning av relevanta artiklar användes följande kombination av MeSH termer; 
general anesthesia, laryngismus och risk factors. Genom hela sökningen uppkom det 
artiklar som redan hittats vid tidigare sökningar. Detta kan ses både som en styrka och 
en svaghet. En styrka på grund av att sökorden var de rätta för studien men en svaghet 
att det möjligtvis var en för begränsad sökning. Vid det första söktillfället användes 
tidsintervallet 5 år (2006-2011) men när åren utökas från fem till tio år och samma 
MeSH termer används påträffas ytterligare en för studien värdefull artikel.    
 
Vid litteratursökning i CINHAL med Thesaurus general anesthesia, laryngospasm och 
risk faktors påträffas två artiklar som båda finns även i PubMed. Vid vidare sökning av 
Thesaurus laryngospasm påträffas en artikel till som hittades i PubMed. Det ses som en 
styrka att tre av artiklarna finns i båda databaserna Pubmed och CINAHL. Dessa artiklar 
är genomförda av Flick et al. (2008), von Ungern-Sternberg, et al. (2007) och von 
Ungern-Sternberg, et al. (2010). Den fjärde artikeln är gjort av Jones och Bhattacharyya, 
(2006) och finns endast i databasen CINAHL. 
 
Genom manuell sökning hittas två artiklar i artikel gjord av Flick et al. (2008). Det var 
artiklarna av Mamie et al. (2004) och Bordet et al. (2002).  Artiklarna valdes att tas med 
i resultatet för att de svarar bra mot studiens syfte.  Detta kan ses som svaghet att inte 
dessa framkom i sökningen i de båda databaserna men en styrka för studiens resultat på 
grund av att de bidrar med gott resultat till litteraturstudien. Sammanlagt har hittats 
fjorton artiklar som är relevanta för resultatet. 
 
Det ses som en styrka att artiklarna lästes igenom flera gånger och vid olika tillfällen 
samt att de lästes kontinuerligt under sammanställning av resultatet.  En styrka är att 
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artiklarnas resultat kunde sammanfattas och sammanställs i kategorier och 
subkategorier. Artikeln genomförd av Lee et al (2007) undersökte om larynxtuben 
kunde vara riskfaktor för laryngospasm. Denna artikel väljs att ingå i kategorin 
larynxmask på grund av att den tillhör de supraglottiska luftvägarna (Lagerkranser, 
2008). Anestesisjuksköterskan har i många länder inte liknande arbetsuppgifter som i 
Sverige. Det är anestesiologen som har ansvaret för anestesi framförallt i USA där de 
flesta av artiklarna kommer ifrån. Det kan ses som en svaghet att de flesta artiklarna är 
skrivna av anestesiologer. Styrkan med litteraturstudien är att resultatet kan ha klinisk 
betydelse i Sverige. Detta eftersom anestesisjuksköterskans roll vid generell anestesi har 
beskrivits av Riksföreningen för anestesi och intensivvård [RF ANIVA] & Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], (2008) som menar att anestesisjuksköterskans ansvar är 
bland annat att självständigt genomföra anestesi och i detta ingår att vara medveten om 
riskfaktorer för laryngospasm.  
 
Resultatdiskussion 
De fjorton artiklar som ingick i litteraturstudien var alla kvantitativa och redogjorde för 
riskfaktorer för laryngospasm under generell anestesi. Artiklarna bedömdes enligt 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsformulär för kvantitativa studier. Det ses som 
en styrka att alla artiklar var godkända av etisk kommitté.  
 
Fyra studier var av prospektiv karaktär och populationen varierade i dessa studier 
mellan 40 till 1996 försökspersoner och ingen bortfall förekom. Detta bedöms som 
styrka (Willman et al., 2006).  En studie var retrospektiv. Detta kan ses som både styrka 
och svaghet beroende på studiens syfte. Däremot var populationen i denna 
undersökning 21452 och inget bortfall har förekommit. Det ses som en styrka eftersom 
studier med stort antal undersökningspersoner har större möjlighet att visa på skillnader. 
Två av undersökningarna var prospektiv kohort-studier vilket bedöms vara en styrka. 
Vidare var en studie randomiserad kontroll studie med 70 försökspersoner och 4 bortfall 
och en annan var prospektiv randomiserad singel-blind studie där populationen 417 och 
hade två bortfall. Detta kan ses som styrka på grund av att randomiserande studier 
bedöms ofta ha en hög evidensgrad (Willman et al., 2006). En artikel var jämförande 
studie som jämförde borttagande av larynxmask hos barn som var i djup anestesi eller i 
vaket tillstånd.  Val av denna undersökningsmetod kan ses som en styrka eftersom 
studiens syfte var att jämföra olika anestesidjup.   
 
Laryngospasm är den vanligaste förekommande luftvägs komplikationen bland barn i 
generell anestesi (Visvanathan et al, 2005). Syftet med litteraturstudien var att 
undersöka vilka riskfaktorer för laryngospasm som fanns hos barn vid generell anestesi. 
Vid analys av fjorton artiklar hittades tre kategorier; anestesirelaterade riskfaktorer, 
patientrelaterade riskfaktorer samt kirurgi-och procedurrelaterade riskfaktorer. Fyra 
subkategorier hittades till anestesirelaterade riskfaktorer: Stadier under anestesi där 
laryngospasm uppkommer, utrustning till säkerställande av luftvägar, anestesiläkemedel 
som riskfaktor och anestesiologens erfarenhet och skicklighet. Dessa faktorer var för sig 
eller i kombination med varandra orsak till laryngospasm.  
 
Generell anestesi till barn kräver att den som utför anestesin har kunskap och färdighet 
att skapa fri luftväg (Nilsson & Larsson, 2008). I resultatet framkom att om luftvägen 
hanterades av en anestesiolog som inte var specialist inom barnanestesi kunde detta 
bidra till laryngospasm (von Ungern-Sternberg et al., 2010). Xue et al. (2008) i en 
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studie bekräftade detta genom att mena att när en erfaren anestesiolog utför intubation 
hos barn med svår luftväg uppkom ingen laryngospasm. Eftersom laryngospasm hos 
barn kan uppkomma när anestesipersonal som hanterar luftvägen är mindre erfaren är 
det av värde att den som manipulerar med barnets luftvägar har god skicklighet att 
utföra detta moment. Det är viktigt att i förväg ha planerat för hantering av svårt luftväg.   
 
Holm-Knudsen och Rasmussen (2009) menar att luftvägkomplikationer vanligtvis 
inträffar under induktion och vid uppvaknandet. Detta framkom i resultatet där sex 
studier beskrev att laryngospasm uppkommer vid induktion (Bordet et al., 2002; 
Burgoyne & Anghelescu, 2008; Flick et at., 2008; Hoffmann et al., 2010; Jones & 
Bhattacharyya, 2006; von Ungern-Sternberg et al., 2010). Att flest laryngospasmer ägde 
rum under induktion och uppvaknandet beskrevs redan på 1990-talet av Schreiner, 
O´Hara, Markakis och Politis (1996). Det ter sig som om risken för laryngospasm vid 
induktion kan ha varit känt sedan minst 15 år tillbaka. Denna litteraturstudies resultat 
har visat på fler riskfaktorer än som diskuteras ute på klinikerna. De riskfaktorer som 
det föreligger en medvetenhet om är induktion och vid manipulation av luftvägarna.  
 
Nilsson och Larsson (2008) menar att barnet kan extuberas både i vaket tillstånd och i 
djup anestesi och att extubation i djup anestesi är både säkrare och behagligare för 
barnet. Det stämmer överens med resultatet där två studier redovisade att laryngospasm 
uppkom när larynxmasken togs bort i vaket tillstånd (Lee et al., 2007; von Ungern-
Sternberg et al., 2010). Däremot redogjorde en studie i resultatet att laryngospasm 
uppkom när barnet extuberades i djup anestesi (Hoffmann, et al., 2010). Detta kan bero 
på att studien handlar om Esophagogastroduodenoscopy som i sig är en riskfaktor för 

laryngospasm. Trakeal intubation tillsammans med endoskopets stimulering av 
luftvägarna kan ha bidragit att laryngospasm i djup anestesi var en risk faktor just i 
denna studie. Det är av betydelse att den anestesipersonal som utövar anestesin planerar 
redan innan anestesi startar när extubation och borttagandet av larynxmask skall göras.  
 
Trakealtub och larynxmask används för att skydda och bevara luftvägarna hos ett barn 
vid generell anestesi (Lagerkranser, 2008).  Det är av stor betydelse att rätt storlek på 
larynxmask väljs eftersom larynxmasken kan skada barnet luftvägar om för höga tryck 
uppstår i samband med ventilation (Nilsson & Larsson, 2008). I resultatet redogjorde 
Bordet et al. (2002) att om en larynxmask av fel storlek användes kunde detta orsaka 
laryngospasm. Enligt Svensk förening för anestesi och intensivvård[SFAI] (2011) skall 
det finnas en luftvägsvagn där utrustning för svårt luftväg skall ingå. I denna 
luftvägsvagn skall till exempel finnas larynxmasker och trakealtuber av olika 
utformning och storlek. Nilsson och Larsson (2008) menar att en för stor eller kuffad 
trakealtub orsakar tryck och därmed skador på luftvägarna. I resultatet framkom det att 
laryngospasm uppkom oftare hos barn vars trakealtub var kuffad jämfört med en som 
var okuffad trakealtub (von Ungern-Sternberg et al., 2010).  Det är viktigt att rätt 
utrustning väljs i samband med intubation när barnet är inne i operationssalen på grund 
av att utrustningen skall väljas efter barnets storlek. Det också av betydelse att luften i 
kuffen är adekvat vid både larynxmask och trakealtub och att kontrollen av kuffen sker 
kontinuerligt.   
 
Halldin och Lindahl (2008)  menar att generell anestesi innebär att barnet försätts i ett 
tillstånd av medvetslöshet med hjälp av läkemedel.  Enligt Nilson och Larsson (2008)  
är sevofluran en inhalations anestesiläkemedel som lämpar sig bra för induktion.  I 
resultatet beskrev Erb et al. (2010) att sevofluran påverkade andningsvägarna negativt 
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genom att starta de laryngeala försvar reflexerna som orsakade laryngospasm. Enligt 
von Ungern-Sternberg, et al. (2010) var sevofluran tillsammans med desfluran och 
isofluran riskfaktorer för laryngospasm. Detta bekräftandes av Lerman, et al (2010). 
Nilsson och Larsson (2008) menar vidare att desfluran är olämplig för induktion av 
anestesi. Studien som genomfördes av Hoffmann et al. (2010) håller med om detta men 
de visade dock att laryngospasm uppkom först vid underhåll och uppvaknade ur 
anestesi och inte vid induktion. Vidare anser Bredbacka och Ullman (2008) att 
lokalanestesiläkemedel skall brukas generöst i samband med inhalationsanestesi. Von 
Ungern-Sternberg et al. (2010) menade att om lokalanestesiläkemedel sprayades på 
stämbanden orsakade denna risk för laryngospasm. Att Bredbacka och Ullman (2008) 
och Von Ungern-Sternberg et al. (2010) motsäger varandra angående användandet av 
lokalanestesimedel kan bero på vilken typ av operation som utförs. Vidare kan det röra 
sig om vilken anestesiform och utrustning för säkring av luftvägar som används. 
Exempelvis är ÖNH-operation, inhalationsanestesi och trakealtub riskfaktorer som kan 
påverka von Ungern-Sternberg et al. (2010) resultat. Det är av betydelse av den som 
skall utföra anestesin kontrollerar vilken anestesiform som skall användas innan barnet 
sövs för att kunna planera för åtgärder om laryngospasm skulle uppkomma.  
 
 Nilsson och Larsson (2008) anser att midazolam är vanligt som premedicinering hos 
barn i samband med anestesi. Sex studier i resultatet redogjorde för att midalozam var 
orsak till laryngospasm (Burgoyne & Anghelescu, 2008; Erb et al., 2010; Flick et al., 
2008; Hoffmann et al., 2010; Oberer et al., 2005; von Ungern-Sternberg et al., 2010). 
Vid situationer där laryngospasm kan uppkomma som ålder och ÖNH-operation bör 
anestesiologen tänka över om barnet är i behov av premedicinering. Behöver barnet 
premedicinering bör anestesiologen fundera över vilken typ av premedicinering barnet 
skall få.  Det är onödigt att potentiera risken för laryngospasm. Oberer et al. (2005) 
menade att midazolam ensam eller i samspel med andra anestesiläkemedel var 
riskfaktor för laryngospasm.  
 
I nio studier i resultatet framkom det att barn mellan 0-6 år hade störst risk att drabbas 
av laryngospasm (Bordet et al., 2002; Burgoyne & Anghelescu, 2008; Erb et al., 2010; 
Flick et al., 2008; Hoffmann et al., 2010; 2010; Mamie et al., 2004; Lee et al., 2007; 
Oberer et al., 2005; von Ungern-Sternberg et al., 2007; von Ungern-Sternberg et al., 
2010). Detta styrktes av Hosten et al. (2010) som menade att låg ålder påverkar 
uppkomsten av andningskomplikationer hos barn intraoperativt. Vid analys av fem 
artiklar (Bordet et al., 2002; Flick et al., 2008; von Ungern-Sternberg et al, 2007; von 
Ungern-Sternberg et al., 2010; Wakhloo, Gupta, Gupta & Ranbhushan, 2007) framkom 
det i resultatet att övre luftvägsinfektion (ÖLI) var en riskfaktor för laryngospasm. Von 
Ungern-Sternberg et al. (2010) beskrev att ÖLI två veckor innan anestesi var riskfaktor 
för laryngospasm. Detta bekräftades av en äldre studie av Tait och Knight (1987). 
Riskfaktor för laryngospasm var också passiv rökning. Von Ungern- Sternberg, et al. 
(2010) menade att risken att barnet skulle drabbas av laryngospasm var högre när båda 
föräldrar rökte. Liknande resultat redogjordes av Lakshmipathy et al. (1996). Även 
Seyidov, et al (2010) redovisade att passiv rökning var en riskfaktor för laryngospasm. 
Det är av intresse att anestesiologen eller anestesisjuksköterskan som genomför det 
preoperativa samtalet tar reda på om föräldrarna röker och när barnet hade ÖLI sist. 
Vidare är det viktigt att ta reda på om barnet har pågående ÖLI. 
 
Nilsson och Larsson (2008) beskriver att majoriteten av operationer på barn är av 
mindre omfattning som öron-näsa-hals- ingrepp (ÖNH). I resultatet beskrev fyra studier 
att ÖNH-operationer var riskfaktor för laryngospasm (Mamie et al., 2004; Jones & 
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Bhattacharyya, 2006; von Ungern-Sternberg et al., 2007; von Ungern-Sternberg et al., 
2010). Mamie et al (2004) menade att förekomsten av laryngospasm var dubbel så hög 
vid ÖNH-operationer som vid andra operationer. Även Seyidov et al (2010) beskrev att 
ÖNH-operationer är riskfaktor för laryngospasm. Barn sövs även för diagnostiska 
undersökningar (Nilsson & Larsson, 2008).  I resultatet framkom det att riskfaktor för 
laryngospasm var när luftvägarna stimulerades av ett endoskop (Hoffmann et al., 2010). 
Detta bekräftandes av Chen et al. (2009) som menade att bronkoskopi var riskfaktor för 
laryngospasm. Det är viktigt att det preoperativa samtalet görs både av anestesiologen 
och av ÖNH- specialisten för att bedöma svårigheten av luftvägsavvikelse och i förväg 
planera för hantering av svårt luftväg. Vidare är det av betydelse att planera vilken 
extubationsteknik skall användas vid ÖNH-operation för att minska risken för 
laryngospasm. 
 
Konklusion 

Flera riskfaktorer för laryngospasm framkom i föreliggande studie. Det visade sig att 
induktion och uppvaknandet ur anestesi var riskfaktorerna. Även valet av användande 
av larynxmask, trakealtub, avlägsnandet av larynxmask i vaket tillstånd och extubation 
av barnet i djup anestesi var riskfaktorer. Det visade sig också att användningen av 
inhalationsanestesi och midalozam samt anestesiologens erfarenhet och skicklighet 
ökade risken för laryngospasm. Patientrelaterade riskfaktorer som låg ålder, barn mellan 
0-6år, om barnet hade ÖLI två veckor innan anestesin, om barnet utsätts för passiv 
rökning av båda föräldrarna samt om barnets luftvägar stimulerades av endoskopi var 
andra riskfaktorer för laryngospasm. 
 
Implikation 
Det har framkommit i huvudsak nitton riskfaktorer för laryngospasm. Därför är det 
betydelsefullt att barnanestesi skall utföras av en anestesiolog med specialist utbildning 
inom barnanestesi. Om anestesin genomförs av en anestesiolog som inte är specialist 
inom barnanestesi skall en ansvarig specialist finnas tillgänglig för att snabbt kunna 
ingripa vid behov.  Undervisning av all anestesipersonal bör ske om laryngospasm och 
dess riskfaktorer för att kunna identifiera, förebygga samt behandla laryngospasm. 
Träning av färdigheter och kommunikation bör ske fortlöpande. Det är viktigt att 
anestesipersonal kan använda utrustning för säkring av luftvägen rätt. Därför bör all 
anestesipersonal träna regelbundet vid lugna förhållanden.  Rutiner och riktlinjer skall 
finnas på alla anestesiavdelningar för hur laryngospasm och svår luftväg skall hanteras. 
 
Vidar forskning bör bedrivas om hur laryngospasm kan förebyggas och förhindras. 
Dessutom bör det undersökas om det finns en annan premedicinering istället för 
midazolam och om premedicinering kan uteslutas hos barn vid generell anestesi.  
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gått intramuskulär och 
intravenöst ketamine  

Fall-kontroll 
studie 
n=4252 
Barn som var 19 
år och yngre som 
fick ketamine i 
samband med 
sedation. Två 
kontroller valdes 
för varje fall av 
laryngospasm.  
Kontrollgruppen 
var två 
efterföljande barn 
som fått ketamin 
och där ingen 
laryngospasm 
förekom. 
Bortfall: 3 

Luftvägskomplikationer 
i samband med anestesi 
med ketamine är 
ovanlig. Dock är risken 
för laryngospasm  
fem gånger så hög om 
ketamine ges 
intramuskulärt jämfört 
med om ketamine 
administreras 
intravenöst. 

II 



 

 
 

Bilaga II (V) 
 

2005 
Australien 
PubMed 

Oberer, Ch., 
von Ungern-
Sternberg, B.S., 
Frei, F.J., Erb, 
T.O. 

Respiratory 
reflex responses 
of the larynx 
differ between 
sevoflurane and 
propofol in 
pediatric patients 

Att jämföra laryngeala 
reflex responser hos barn 
som sövts med 
sevoflurane eller 
propofol under två 
nivåer av anestesi djup 
med BIS 

Randomiserad 
kontroll studie 
n=70 
Barn mellan 2-6 
år som 
genomgick 
elektiv kirurgi 
eller 
tandbehandling 
Bortfall: 4 

Laryngeala försvars 
reflexer skiljer sig från 
om barnet sövts med 
sevoflurane eller 
propofol. Laryngospasm 
uppkom oftare hos barn 
som sövts med 
sevoflurane 

II 

2006 
Finland 
PubMed?? 

Suominen, P., 
Taivainen, T., 
Tuominen, N., 
Voipio, V., 
Wirtavuori, K., 
Korpela, R., 
Karjalainen, T., 
Meretoja, O. 

Optimally fitted 
tracheal tubes 
decrease the 
probability of 
postextubation 
adverse events in 
children 
undergoing 
general 
anesthesia 

Att undersöka om det 
fanns en tröskel för 
luftläckage värde för 
vilken en högre risk för 
andningskomplikationer 
kunde förutsägas och att 
definiera andra 
riskfaktorer som var 
relaterade till extubation. 

Observations- 
studie. 
Barn från 
nyfödda till 9år 
som krävde 
trakeal intubation 
för elektiv 
kirurgi.  
n=218 
Bortfall: 10 

Barn som hade 
luftläckage hade hög 
risk att drabbas av 
laryngospasm vid 
extubation.  

II 

2007 
Australien 
Pubmed 

Von Ungern-
Sternberg, B.S., 
Boda, K., 
Schwab, C., 
Sims, C., 
Johnson, Ch., 
Habre, W. 

Laryngeal mask 
airway is 
associated with 
increased 
incidence of 
adverse 
respiratory 
events in 
children with 
recent upper 
respiratory tract 
infection 

Att undersöka 
uppkomsten av 
respiratoriska 
komplikationer och 
identifiera associerande 
riskfaktorer för att 
bedöma säkerheten för 
larynxmask hos barn.  

Prospektiv studie. 
n=831 
Barn som skulle 
genomgå generell 
anestesi med 
larynxmask. 
Bortfall: Ingen 

Barn som hade ÖLI två 
veckor innan anestesi 
och där larynxmask 
användes hade hög risk 
att drabbas av 
laryngospasm. 

I 



 

 
 

Bilaga II (VI) 
 

2010 
Australien 
Pubmed 

Von Ungern-
Sternberg, B.S., 
Boda, K., 
Chambers, N. 
A., Rebmann, 
C., Johnson, 
Ch., Sly, P.D: 
Habre, W. 

Risk assessment 
for respiratory 
complications in 
paediatric 
anaesthesia: a 
cohort study 

Att identifiera 
kopplingar mellan familj 
historia, anestisk 
hantering och uppkomst 
av perioperativa 
respiratoriska 
komplikationer. 

Prospektiv kohort 
studie. n=10496 
Alla barn som 
hade haft generell 
anestesi för 
kirurgiska eller 
medicinska 
interventioner, 
elektiv eller akut 
vid Margaret 
Hospital. 
Bortfall: 1199 
 

I barnets familjehistoria 
hittades riskfaktorer för 
laryngospasm, så som 
astma, eksem, rinit och 
om barnet hade utsatts 
för passiv rökning. 
Dessutom hittades 
torrhosta, väsande 
andning. 

I 
 
 

2007 
Indien 
CINAHL 

Wakhloo, R., 
Gupta, S. D., 
Gupta, V. 
Ranbhushan. 

Ett vs LMA in 
pediatric patients 
with URI: a 
comparison of 
adverse 
respiratory 
events 

Att undersöka om barn 
med mild ÖLI eller 
diagnostiserad allergisk 
rinit kunde genomgå 
kirurgi med extra 
vaksamhet och om 
larynxmask kunde vara 
ett substitut för att 
minska respiratoriska 
komplikationer 
associerade med ÖLI. 

Prospektiv studie 
n=40 
Barn med rinit 
och mild hosta. 
Bortfall: Ingen 

Larynxmask var 
förknippad med mindre 
risk för laryngospasm än 
trakeal tub. Anestesiolog 
med erfarenhet och 
skicklighet för 
barnanestesi kunde söva 
barn med mild ÖLI utan 
att barnet drabbades av 
respiratoriska 
komplikationer.  

I 

 


