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Sammanfattning: Ofri luftväg kan uppstå på grund av bakåtfallen tunga hos den 

medvetslösa patienten eller om luftvägen blir tilltäppt av sekret, 

blod, maginnehåll eller främmande kropp. Att kunna säkerställa 

fri luftväg hos den medvetandesänkta patienten är en kompetens 

som varje anestesisjuksköterska måste behärska för att kunna 

säkerställa adekvat ventilation. Syftet med studien var att beskriva 

om larynxmask (LMA) är en patientsäker metod för att skapa fri 

luftväg och upprätthålla adekvat ventilation. Studien genomfördes 

som en litteraturstudie där 19 vetenskapliga artiklar analyserades. 

Resultatet av de granskade artiklarna gav följande fem teman; 

LMA är en säker metod för att skapa fri luftväg, LMA är en säker 

metod för att upprätthålla adekvat ventilation, personalens 

kompetens vid användning av LMA, aspirationsrisk vid 

användning av LMA med undertema LMA vid övervikt samt 

LMA vid elektiva- och akuta situationer. Litteraturstudiens 

resultat visar att LMA är en säker metod för att skapa fri luftväg 

och upprätthålla adekvat ventilation. Framtida studier skulle 

kunna belysa om LMA kan användas vid kirurgi till patienter med 

ökad aspirationsrisk, till exempel vid sectio och obesitaskirurgi. 

Studier skulle också kunna fokuseras på patienternas 

postoperativa upplevelser av att ha haft LMA jämfört med trakeal 

intubation.   
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Abstract: Airway obstruction can in the case of an unconsciousness patient 

be caused by the tounge that falls back in the throat or by 

secretion, blood, stomach fluid or foreign body. The knowledge 

of airway management of the unconsciousness patient is a 

necessary qualification in every nurse anesthetist. The purpose of 

this study was to describe if laryngeal mask airway is a safe 

method to establish a secure airway and adequate ventilation. The 

study was performed as a literature study in which 19 articles 

were analysed. During the analyse five themes occurred: LMA is 

a secure way for airway management, LMA is a secure way to 

maintain adequate ventilation, the staff competence when using 

LMA, the risk of aspiration when using LMA with subtheme 

LMA in overweight and LMA in elective and acute situations. 

The result of the study shows that LMA is a secure way to 

establish a safe airway and adequate ventilation. Further studies 

could study if LMA can be used to elective patients with 

increased risk of aspiration, for example in cesarean and obesity 

surgery. Studies could also focuse on the patients´ postoperative 

experiences between LMA and tracheal intubation. 
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Inledning  

En viktig del av sjuksköterskans ansvar i patientvårdande verksamhet är förmåga och 

kunskap att kunna hjälpa patienten att andas (Henderson, 1982). Som specialistutbildad 

sjuksköterska inom anestesi är det nödvändigt att genom olika metoder snabbt kunna 

etablera och upprätthålla fri luftväg hos patienten (Hestnes & Espe, 2010). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) skall den vård som ges till 

patienterna vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet i vården. Specialistsjuksköterskor ska ha den kunskap som krävs och inneha den 

utrustning som behövs för att god vård skall kunna utföras (ibid.). Att använda till exempel 

en larynxmask (laryngeal mask airway, LMA) för att skapa fri luftväg innebär att en 

medicinteknisk produkt tas i bruk. För att få använda och hantera medicintekniska 

produkter ska hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om funktion och risker vid 

användning av produkten. Personalen ska även kunna hantera produkten och kunna utföra 

de åtgärder som behövs för att begränsa en eventuell vårdskadas omfattning (SOSFS 

2008:1). 

Larynxmasken utvecklades av anestesiologen Archie J. Brain i London 1981 och 

introducerades 1991 som en ersättning för ansiktsmask till patienter under elektiv kirurgi. 

Initialt förelåg liten acceptans för detta nya hjälpmedel inom anestesin men sedan 1998 har 

användning av larynxmask ökat kraftigt. Larynxmasken kan användas till alla 

åldersgrupper och vid olika typer av ingrepp (Chmielewski & Snyder-Clickett, 2004). 

 

Bakgrund  

Anestesisjuksköterskans kompetens 

Anestesisjuksköterkans yrkesansvar, kompetens och behörighet beskrivs av Riskföreningen 

för anestesi och intensivvård (ANIVA) och Svensk sjuksköterskeförening (SSF) (2008). Att 

arbeta som anestesisjuksköterska innebär att utföra anestesiologisk omvårdnad med respekt 

för varje patients unika situation. Yrket innebär också att leda, planera och utveckla arbetet 

inom arbetslaget. Anestesisjuksköterskan ska även ha förmåga samarbeta med andra 

professioner och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete (ibid.). 

Enligt ANIVA och SSF (2008) är anestesisjuksköterskans primära specialistområde 

omvårdnad som innefattar natur- och humanvetenskap och som kräver både kompetens och 

förmåga. Med kompetens menas dokumenterad kunskap inom ett område, det vill säga 

anestesiologi och omvårdnad inom anestesisjukvård. Med förmåga avses erfarenhet, 

förståelse och omdöme att kunna omsätta kunskap och färdigheter till handlingar i den 

kliniska vården. Det ingår också i anestesisjuksköterskans arbetsområde att ha kunskaper 

inom arbetsmiljö, etik, medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori, kunskap om lagar 

och förordningar och kunskap om agerande vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig 

(ibid.). 
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Omvårdnaden inom anestesi enligt ANIVA och SSF (2008) innebär att efter ordination av 

anestesiolog kunna planera och delvis självständigt genomföra generell anestesi beroende 

på patientens ASA-klassifikation samt övervaka patienter med lokal eller generell anestesi i 

samband med undersökningar, operationer och behandlingar (ibid.). Riskbedömning enligt 

ASA (American Society of Anesthesiologists) innebär att patienten indelas efter kondition 

och sjukdomstillstånd i fem olika grupper, ASA I-V, från normalt frisk person till moribund 

patient som inte förväntas överleva utan operation. Det är en riskanalys för den enskilda 

patienten innan kirurgi som beskriver mortalitetsrisken för det planerade ingreppet 

(Lindahl, Ullman & Arleman, 2008). 

Den perioperativa vården innehåller tre tidsfaser: pre-, intra-, och den postoperativa fasen. 

Den preoperativa fasen fokuserar på datainsamling från patientens berättelser och tankar 

som patienten vill dela med anestesisjuksköterskan (Lindwall & von Post, 2008). Den 

preoperativa perioden innebär en kort kontakt med patienten innan operation. Här ställs 

stora krav på anestesisjuksköterskan för att ta hand om patienten och de närstående på ett 

individanpassat, kompetent, lugnt och tryggt sätt för att kunna utföra korrekta bedömningar 

(ANIVA och SSF, 2008). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) finns det ett tydligt 

samband mellan sjusköterskans kompetens och patientens möjligheter till överlevnad och 

välbefinnande.  

Den intraoperativa fasen börjar när patienten är sövd. Då tar anestesisjuksköterskan över 

ansvaret för hans hälsa och liv och det är hon som för hans talan. Anestesisjuksköterskans 

kompetens att utföra anestesiologisk omvårdnad i den perioperativa miljön innebär att 

kunna etablera och upprätthålla fri luftväg hos patienten. Hon ska även ha förmåga att 

övervaka, assistera och ventilera patienten (Lindwall & von Post, 2008). 

I den intraoperativa fasen utförs den vård som är överenskommen och ska genomföras 

utifrån patientens och operationens specifika förutsättningar. Anestesisjuksköterskan ska 

observera, dokumentera och följa upp patientens vitala parametrar så som ventilation, 

cirkulation, anestesidjup och temperatur samt administrera läkemedel och följa upp dess 

effekter. Hon ska även se till att patienten vilar säkert på operationsbordet utan att några 

kläm- eller tryckskador uppstår. Under hela den intraoperativa fasen ska vårdhandlingarna 

ha som mål att underlätta den postoperativa återhämtningen (ANIVA och SSF, 2008). 

Larsson (2008) beskriver att genomförandet av anestesi är som att flyga där start, induktion, 

och landning, uppvaknande, är de mest krävande momenten. Såväl sövning som väckning 

ska planeras i god tid för att bli så bra som möjligt (ibid.). 

När patienten vaknat börjar den postoperativa fasen och då ska den givna perioperativa 

vården utvärderas. Vården ska också dokumenteras både skriftligt och muntligt till den 

enhet som patienten överlämnas till. Det perioperativa förloppet ska beskrivas och 

avvikelser från det normala förloppet ska lyftas fram (ANIVA och SSF, 2008). En tydlig 

och klar dokumentation ger ett säkrare vårdförlopp för patienten (Lindwall & von Post, 

2008). 

Anestesisjuksköterskans uppgift att hantera luftvägen under anestesi innebär att etablera fri 

luftväg när anestesin startar, att kunna upprätthålla fri luftväg och adekvat ventilation under 

hela ingreppet för att senare kunna hjälpa patienten att återgå till en självständig och 

egenkontrollerad andning när anestesin avslutas (Ward, Karan & Pandit, 2011). 
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Den fria luftvägen 

Ofri luftväg kan bland annat uppstå på grund av bakåtfallen tunga hos den medvetslösa 

patienten eller om luftvägen blir tilltäppt av sekret, blod, maginnehåll eller främmande 

kropp som till exempel löständer. Även slemhinnesvullnad och ödem vid allergisk reaktion 

kan leda till ofri luftväg (Hagen, 2010).  

Apné på grund av ofri luftväg medför en obalans mellan syreupptag i lungorna och 

konsumtionen i vävnaden. Denna obehandlade apné leder till hypoxi (Farmery, 2011). 

Hypoxi innebär syrebrist i kroppens alla vävnader på grund av att blodets hemoglobin inte 

är tillräckligt syremättat. Detta tillstånd blir snabbt livshotande eftersom kroppen har låg 

tolerans för syrebrist. Hypoxi orsakas av blockerad luftväg, otillräcklig ventilation eller 

cirkulation eller genom en kombination av dessa. Symtom på hypoxi kan vara ökad 

andningsfrekvens, arytmier, cyanos samt kall och fuktig hud (Hagen, 2010). 

Att säkerställa fri luftväg i ett akut skede ställer stora krav på utföraren eftersom det finns 

stor risk för komplikationer. Förutsättningarna för att snabbt kunna säkerställa fri luftväg 

ökar då utövaren har god erfarenhet samt rätt utrustning och läkemedel till hands 

(Gudzenko, Bittner & Schmidt, 2010). 

 

Aspiration 

En komplikation som kan uppstå vid anestesi och medvetslöshet är aspiration. Aspiration 

innebär att maginnehåll dras ner i luftvägen, förbi stämbanden och ner i lungorna. Vanliga 

orsaker till aspiration är akut kirurgi, otillräcklig anestesi, bukpatologi, obesitas, 

opioidmedicinering, neurologisk påverkan, svår intubation, gastroesofageal reflux och 

hiatusbråck (Holmberg, Rodling-Wahlström & Winsö, 2006). Vid anestesi sker aspiration 

vanligast i samband med induktion och laryngoskopering. De första symtomen på 

aspiration är bronkospasm, cyanos och takykardi. Därefter utvecklas en akut lungskada som 

kan leda till nedsatt ventilationsförmåga. Behandlingen av aspiration varierar från enbart 

observation till respiratorsbehandling och läkemedel för att behandla septisk chock och 

lungskada (Kalinowski & Krisch, 2004). 

Obesitas är en vanlig orsak till pulmonell aspiration av maginnehåll i samband med 

anestesi. Detta orsakas av att överviktiga har ett högt intraabdominellt tryck, stor mängd 

resterande vätska i magsäcken på grund av försenad ventrikeltömning, lågt pH samt besvär 

med gastroesofagal reflux (Kalinowski & Krisch, 2004). 

Sedan 1930-talet, då risken för aspiration uppmärksammades, har det utvecklats metoder 

och rutiner för att minska aspirationsrisken. Det har bland annat tillkommit rutiner för fasta 

inför anestesi, profylaktisk medicin som antacida och H2-receptorantagonister, rapid 

sequence induction (RSI) med cricoidtryck vid aspirationsrisk och användning av kuffad 

trakeal tub (Carlisle, Langham & Thoms, 2004). 
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Ventilation 

För att upprätthålla god syresättning och normal koldioxidhalt i blodet krävs adekvat 

ventilation och jämn fördelning av ventilationsluften i relation till blodflödet i lungorna. 

Andra faktorer som behövs är att blodflödet i lungorna kommer i kontakt med ventilerande 

alveoler och att syrgasen kan diffundera från alveoler till blodbanan. Den del av 

minutvolymen som når perfunderande och genomblödda alveoler kallas alveolär ventilation 

och det är den som möjliggör ett gasutbyte (Hedenstierna, 2008). 

Vid inspiration ökar lungornas volym och vid expiration minskar lungvolymen. Lungans 

volym förändras genom förändring av thoraxvolymen som i sin tur påverkas av 

kroppsställningen. I liggande ställning trycker bukinnehållet upp mot diafragma vilket gör 

att mängden luft i lungorna minskar och detta medför minskad ventilation (Lännergren, 

2007). 

Vid spontanandning dras luft in i lungorna genom att bröstkorgen vidgas och diafragma 

spänns ut och dras nedåt. De övre delarna av lungan är utsatta för ett högre tryck och 

därmed sker ett större gasutbyte i dessa delar av lungan (Hedenstierna, 2008).  

 

Ventilation under anestesi 

Under anestesi kan patienten dels ha spontanandning dels ha kontrollerad ventilation via 

manuell kontroll eller via mekanisk kontroll. Vid mekanisk kontrollerad ventilation 

ventileras patienten med hjälp av ventilator med intermittent övertrycksventilation (IPPV). 

Det innebär att ventilatorn levererar gas till lungorna genom ett övertryck. Under 

inspirationsfasen öppnas inandningsventilen och luftvägstrycket blir högre än 

atmosfärtrycket. I denna fas är utandningsventilen stängd. Under expirationen stängs 

inandningsventilen och utandningsventilen öppnas. Gasen kan då lämna lungorna och 

luftvägstrycket sjunker till atmosfärtrycket eller till det tryck som ställts in på 

narkosapparaten (Sjöstrand, 2008). 

Under anestesi fås en försämrad funktion av lungornas förmåga att syresätta blodet. En 

orsak till detta är att lungans hypoxiska pulmonella vasokonstriktion (HPV) försämras. 

HVP är en kompensationsmekanism som aktiveras vid hypoxi. Effekten blir att blodflödet 

inom de hypoxiska lungavsnitten reduceras vilket resulterar i att den arteriella 

syresättningen kan behållas på en mer normal nivå. De läkemedel som ges under anestesi 

försvagar effekten av HPV med ca 25 % (Hedenstierna, 2008). 

Förändringar i lungfysiologin uppkommer redan efter induktionen av anestesin. Den 

minskade aktiviteten i diafragma och det ökade buktrycket mot lungorna när patienten 

befinner sig i ryggläge gynnar utvecklingen av atelektaser. Atelektaser innebär att 

alveolerna på grund av minskad lungvolym börjar läcka för att senare falla samman. Detta 

medför försämrad saturation av blodet. Atelektasutveckling sker hos 90 % av de sövda 

patienterna, framför allt hos överviktiga (Bruells & Rossiant, 2011).  
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Ryggläget försämrar också ventilationen eftersom det medför en minskning av lungans 

funktionella residualkapacitet (FRC) med ca 0,8 - 1,0 liter. Nedsatt FRC medför sänkt 

compliance och nedsatt saturation (Bruells & Rossiant, 2011).  

Risken för hypoxi kan kompenseras genom att höja syrgashalten i inandningsluften till 30- 

40% men trots detta utvecklar vissa patienter hypoxi under anestesi (Hedenstierna, 2008). 

Även efter anestesi uppstår en mer eller mindre utpräglad försämring av lungfunktionen. 

Denna nedsatta funktion ses direkt i den postoperativa perioden både hos patienter som fått 

generell och regional anestesi. Effekten finns både hos normalviktiga och överviktiga 

patienter (Tiefenthaler, Pehboeck, Hammerle, Kavakebi & Benzer, 2010). 

 

Metoder för att skapa fri luftväg och adekvat ventilation  

Ofri luftväg kan vara ett livshotande tillstånd och det finns enkla och mer avancerade 

metoder för att skapa fri luftväg (Hestnes & Espe, 2010). Ett enkelt sätt är att placera 

patienten i stabilt sidoläge. På så sätt undviks tungan att blockera luftvägen eftersom den 

faller framåt istället för bakåt. En annan metod är att utföra käklyft på patienten. Det 

innebär att ett finger placeras i käkvinkeln under örat och därefter skjuts underkäken fram 

så långt att underkäkens tänder överlappar överkäkens. Detta gör att tungan förs bort från 

den bakre svalgväggen och förhindrar tungan från att blockera luftvägen. Många gånger 

räcker dock dessa metoder inte till varför en medicinteknisk produkt kan komma att behöva 

användas för att skapa fri luftväg (ibid.). 

Genom att använda hjälpmedel som svalgtub eller nästub kan fri luftväg skapas hos den 

medvetandesänkta patienten. Svalgtuben förs in i munhålan och håller upp tungan från den 

bakre svalgväggen. Nästuben förs in i en av näsborrarna och läggs sedan bakom tungan 

utan att bakre delen av svalget eller struphuvudet irriteras. Båda dessa hjälpmedel 

förhindrar tungan från att falla bakåt och blockera luftvägen. I vissa situationer måste 

anestesisjuksköterskan kunna ta över patientens ventilation. Fri luftväg och adekvat 

ventilation kan då skapas genom att använda LMA eller genom att intubera patienten 

(Lagerkranser, 2008).  

 

Trakeal intubation 

Trakeal intubation innebär att trakealtuben förs in via mun- eller näshåla (Lagerkranser, 

2008). Med hjälp av ett laryngoskop förs tuben ner mellan stämbanden och läggs med den 

distala mynningen i trakea. Där kuffas den med luft tills den tätnar mot trakealväggen. 

Detta gör att gasläckage från lungorna förhindras och det blir även mindre risk för 

aspiration från magsäcken. Indikationerna för intubation är vida och metoden kan användas 

vid alla typer av ingrepp samt till intensivvårdspatienter som ska vara sövda en längre tid. 

Trakeal intubation är dock inte ändamålsenlig vid korta ingrepp, då är det lämpligare med 

masknarkos. Det finns många hjälpmedel som kan användas vid intubation samt olika typer 

av laryngoskopsblad med olika form och längd. Vid svårigheter att intubera kan flexibelt 

fiberendoskop med ljuskälla användas (ibid.).  
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Innan intubation bör patienten preoxygeneras vilket innebär att han får andas ren syrgas på 

mask mellan 3-5 minuter tills saturationen når 100 % (Hestnes & Espe, 2010). Avsikten 

med detta är att vädra ut kväve ur lungorna och ersätta det med syre. När preoxygeneringen 

är utförd innehåller lungorna tillräckligt med syre för flera minuter, trots att syretillförseln 

upphört. Intubationen kan därefter utföras utan att patienten blir hypoxisk (ibid.). 

Denna preoxygenering är särskilt viktig att utföra hos de patienter där det föreligger risk för 

svårigheter med att säkerställa fri luftväg. Eftersom det inte alltid är känt innan vilka 

patienter som har en svår luftvägshantering bör alla patienter preoxygeneras rutinmässigt 

(Farmery, 2011).  

Luftvägarna har en tät innervation som skydd mot främmande material och intrång vilket 

medför att intubering är mycket smärtsamt. Momentet utlöser svalg- och hostreflexer och 

ger ett ökat sympatikustonus med puls och blodtrycksstegring via receptorer i tungbas, 

epiglottis, glottis och trakealslemhinna. Reflexdämpning fås genom adekvat anestesi med 

kombination av sömnmedel och smärtstillande. Den ökade sympatikusstimuleringen kan 

innebära risker för patienter med hjärtsjukdom. Intubationen leder också till en 

neuromuskulär aktivitet i form av hosta och avvärjningsrörelser från käk- och 

larynxmuskulatur. Dessa reflexer slås ut genom att patienten ges muskelrelaxantia 

(Lagerkranser, 2008).  

Intubation innebär att skapa och upprätthålla en säker luftväg men momentet medför också 

många komplikationer och risker (Lagerkranser, 2008). Akut intubation utanför 

operationssalen medför ökad risk för komplikationer med 14- 28 %. Komplikationsrisken 

ökar också för varje misslyckat intubationsförsök. Exempel på luftvägsrelaterade 

komplikationer är esofagusintubation, aspiration och traumatisk intubation (Gudzenko et 

al., 2010).  

Den vanligaste bieffekten är postoperativa halsbesvär som förekommer hos ca 30 % av de 

som varit intuberade. Incidensen av halsont ökar med antalet intubationsförsök och på 

grund av för högt kufftryck. Tandskador är också vanliga och då främst överkäkens 

framtänder som skadas vid oaktsam laryngoskopering. Allvarliga komplikationer kan 

uppstå på stämband och trakea som kan leda till temporära eller bestående röstförändringar. 

Även stenoser kan uppkomma men det är ovanliga komplikationer eftersom materialen i 

tuberna har utvecklats och förbättrats. Den hemodynamiska responsen på intubationen kan 

hos den coronarsjuka patienten orsaka myokardischemi och intrakraniella blödningar hos 

patienter med cerebrala aneurysm (Lagerkranser, 2008). 

Mulcaster et al. (2003) ville i sin studie belysa hur mycket intubationsträning som behövs 

innan en novis kan bedömas som kompetent. De kom fram till att det kritiska momentet för 

en lyckad intubation var laryngoskoperingen, med insättning av bladet och lyftet av skopet. 

Huvudets och nackens position hade mindre betydelse. Resultatet visade statistiskt på 

inlärningskurvan att för att lyckas intubera 90 % av patienterna krävdes ett medelvärde på 

47 tidigare träningstillfällen. Det innebär att det är nödvändigt med betydande träning innan 

en novis blir skicklig på att intubera och skapa fri luftväg. Studien visade också på att 

träning på dockor är otillräcklig (ibid.). Enligt Carlisle et al. (2004) har frekvensen av 

trakeal intubation minskat och användandet av LMA med dess olika modeller ökat.  
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Larynxmask  

Larynxmasken uppfanns av anestesiologen Archie Brain i London under åren 1981-1988. 

Hans ambition var utveckla ett hjälpmedel som skulle vara säker och enkel att använda för 

att skapa fri luftväg hos patienten. Flera prototyper framställdes och testades i olika 

situationer. Den första fabrikstillverkade modellen var klar 1988 och den hade dessförinnan 

provats av mer än 7500 patienter som genomgick planerad kirurgi. Brain fortsatte sedan att 

vidareutveckla LMA i olika modeller. Målet var att framställa den ultimata LMA som 

enligt Brain även skulle kunna skydda patienten mot kräkning och aspiration av 

maginnehåll (Brain, 1991). Enligt Dingely, Baynham, Swart och Vaughan (1997) var LMA 

först tänkt som ett hjälpmedel för att kunna hantera luftvägen i akuta situationer, främst vid 

hjärtlungräddning.  

LMA appliceras blint via munnen utan andra hjälpmedel. Den följer gomtaket och förs 

sedan förbi tungbasen tills den bottnar i svalget (hypofarynx) med spetsen i 

esofagusingången. När LMA är korrekt placerad omsluter den struphuvudet (larynx). Den 

håller på så sätt tätt mot omgivande mjukdelar och luften kan passera fritt via tuben. LMA 

kan användas utan att patienten är muskelrelaxerad (Lagerkranser, 2008). 

LMA kan användas både när patienten spontanandas eller behöver kontrollerad 

övertrycksventilation. Innan LMA appliceras krävs djup anestesi hos patienten och korrekt 

placering verifieras genom auskultation över lungorna och larynx (Hestnes och Espe, 

2010). Andra kliniska tecken som visar att LMA sitter på rätt plats är frånvaro av 

inspiratoriska stridor samt möjlighet till manuell och kontrollerad ventilation (Campbell, 

Biddle, Assudmi, Campbell & Hotchkiss, 2004).  

De finns många olika modeller och fabrikationsnamn av LMA. En variant är ProSeal 

(PLMA) och denna modell har en integrerad kanal där en sond eller sugkateter kan 

appliceras. Det gör att maginnehåll kan evakueras via sonden och därmed minskar risken 

för uppstötning och aspiration av maginnehåll till lungorna (Brain, Verghese & Strube, 

2000). LMA finns i olika storlekar och valet av mask anpassas till patientens vikt. Vid 

användning av PLMA appliceras vanligtvis storlek fyra till kvinnor och storlek fem till män 

(Kihara, Brimacombe, Yaguchi, Taguchi & Watanabe, 2004). 

En vidareutvecklad modell av LMA som introducerades 1997 gör det möjligt att blint 

intubera genom masken. Denna intubationslarynxmask (ILMA) sätts först på plats och 

därefter förs tuben ner. Den är tänkt att användas vid väntad eller oväntad svår luftväg men 

kan också användas till patienter som är känsliga och inte bör utsättas för instabil 

hemodynamik som annars kan utlösas av laryngoskopet. Den är enkel att använda, kräver 

liten erfarenhet och den ger stor möjlighet till att tuben kommer på rätt plats (Young, 2003).  

Chmielewski och Snyder-Clickett (2004) beskriver fördelarna med LMA jämfört med 

trakeal intubation; LMA är snabbare att få på plats, den orsakar mindre smärta och ömhet i 

halsen postoperativt och är lämpligare att använda till barn och känsliga patienter då den 

orsakar mindre hemodynamisk påverkan (ibid.). 
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Användning av LMA medför enligt Sidaras och Hunter (2001) ökad risk för aspiration av 

maginnehåll som i sin tur kan medföra pulmonell aspiration. Denna ökade aspirationsrisk 

orsakas av att kufftrycket i LMA är lägre än i trakealtuben och på grund av att larynx inte 

helt avskiljs från esofagus (ibid.).  

Kalinowski och Krisch (2004) anser att fastän LMA inte avskiljer larynx från esofagus ökar 

inte frekvensen av kräkning eller aspiration under anestesi. Enligt Choyce et al. (2001) 

säkerställer oerfaren personal fri luftväg och god ventilation snabbare med hjälp av LMA 

kontra trakeal intubation. Dessa olika åsikter angående forskningsresultaten gör det 

intressant att genomföra en litteraturstudie för att undersöka hur bra och säker metod LMA 

är för att skapa och upprätthålla fri luftväg och adekvat ventilation i olika situationer. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva om LMA är en patientsäker metod för att skapa fri luftväg och 

upprätthålla adekvat ventilation. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie för att sammanfatta aktuell forskning inom 

området. 

 

Datainsamling 

Tidigt i processen genomfördes pilotsökningar i databaserna Cinahl och PubMed för att 

ringa in forskningsområdet, säkerställa tillgängligt litteraturunderlag och fastställa lämpliga 

sökord. Inför litteratursökningen formulerades en fokuserad fråga med hjälp av Flemmings 

struktur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

Tabell 1. Flemmings struktur (Willman et al., 2006). 

Population Intervention 

 

Resultat 

Patienter med risk för ofri luftväg och i 

behov av kontrollerad ventilation.  

LMA Säkerställa fri luftväg och 

adekvat ventilation 

          

Sökning av relevanta artiklar gjordes i den medicinska databasen PubMed och i den mer 

omvårdnadsinriktade databasen Cinahl. De sökord som identifierades med hjälp av 

Flemmings struktur (Willman, et al., 2006) omvandlades till Medical Subject Headings 

(MeSH-termer) och till Cinahl Headings.  
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De ämnesord som användes i PubMed var airway management, laryngeal masks, safety, 

pulmonary ventilation och laryngopharyngeal reflux. För att hitta relevanta träffar 

begränsades sökningen med hjälp av följande limits: 10 years, humans, abstract, english 

och all adult +19. 

I Cinahl användes ämnesorden airway management, laryngeal masks, safety, ventilation 

och aspiration som sökord. Begränsningar i denna databas var english language, research 

article, human, all adult och data from februari 2002- februari 2012. 

Ämnesorden användes som fritextord i båda databaserna. Sökordsöversikten redovisas i 

tabell 2 och sökhistoriken presenteras i tabell 3, bilaga I. 

Tabell 2. Sökordsöversikt                                         

Sökord 

 

PubMed Cinahl 

 

Luftvägshantering Airway management Airway management 

Larynxmask Laryngeal masks Laryngeal masks 

Säkerhet Safety Safety 

Ventilation Pulmonary ventilation Ventilation 

Aspiration Laryngopharyngeal Reflux Aspiration 

      

Manuell sökning har även gjorts från funna artiklars referenslistor och då har ytterligare 

referenser funnits. Genom detta sätt hittades artiklar av Fabregat-López, Garcia-Rojo & 

Cook (2008), Howes, Wharton, Gibbison & Cook (2010) och López, Valero & 

Brimacombe (2009). 

 

Databearbetning 

Huvudfrågan för denna litteraturstudie var: Är användningen av LMA en patientsäker 

metod för att skapa fri luftväg och upprätthålla adekvat ventilation? De funna artiklarnas 

abstract lästes igenom och de artiklar vars resultat överensstämde med studiens syfte 

inkluderas i litteraturstudien. Efter att ha läst igenom artiklarna flera gånger framkom 

underfrågor som användes vid analys av artiklarna i studien. Dessa underfrågor var: 

Påverkar personalens kompetens förutsättningarna för att skapa fri luftväg med hjälp av 

LMA? Kan LMA användas vid aspirationsrisk? Kan LMA användas i elektiva och akuta 

situationer? Materialet granskades sedan systematiskt, metodiskt och kritiskt utifrån syfte 

och frågeställningar. Dessa frågeställningar mynnade sedan ut i följande fem teman; LMA 

är en säker metod för att skapa fri luftväg, LMA är en säker metod för att upprätthålla 

adekvat ventilation, personalens kompetens vid användning av LMA, aspirationsrisk vid 

användning av LMA med underrubrik LMA till överviktiga patienter samt LMA vid 

elektiva och akuta situationer. 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119.500.484.500&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119.500.484.500&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119.500.484.500&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119.500.484.500&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119.500.484.500&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06.405.117.119.500.484.500&tool=karolinska
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För att analysera och bedöma artiklarnas vetenskapliga struktur och innehåll användes en 

bedömningsmall med granskningsprotokoll för bedömning av studier med kvantitativ 

metod enligt Willman et al. (2006).  

 

Resultat  

Efter analys av artiklarna utifrån frågeställningarna framkom fem teman som relaterar till 

studiens syfte och frågeställningar: LMA är en patientsäker metod för att skapa fri luftväg. 

LMA är en säker metod för att upprätthålla adekvat ventilation. Personalens kompetens vid 

användning av LMA, aspirationsrisk vid användning av LMA med ett undertema och LMA 

vid elektiva och akuta situationer. Nedan följer en redovisning av de granskade artiklarnas 

resultat. Samtliga artiklar redovisas i Artikelöversikt, tabell 4 (bilaga II). 

 

LMA är en säker metod för att skapa fri luftväg 

Denna litteraturstudies samtliga artiklar visade att användning av olika sorters larynxmask 

är en säker metod för att skapa fri luftväg (Bernardini & Natalini, 2009; Combes et al., 

2010; Combes et al., 2005; Cook et al., 2009; Cook & Gibbison, 2007; Deakin, Peters, 

Tomlinson & Cassidy, 2004; Fabregat-López et al., 2008; Goldmann, Hechtfischer, Malik, 

Kussin & Freisburger, 2008; Hagberg et al., 2005; Howes, Wharton, Gibbison & Cook, 

2010; Humle & Perkins, 2005; López, Valero & Brimacombe, 2009; Maltby, Beriault, 

Watson, Lipert & Fick, 2002; Maltby, Beriault, Watson, Lipert & Fick, 2003; Natalini et 

al., 2002; Sharma, Verghese & McKenna, 2010; Shroff & Kamat, 2006; Timmermann et 

al., 2007; Zoremba, Aust, Eberhrt & Wulf, 2009). 

Cook et al. (2009) presenterade en studie som bestod av 100 ASA klass I-III patienter som 

skulle genomgå elektiv kirurgi. De patienter som hade kända nackbesvär, misstänkt svår 

luftvägshantering, risk för regurgitation eller om det inte kunde förstå given information om 

studiens syfte och genomförande exkluderades. 56 kvinnor och 44 män deltog i studien. 

Målet med studien var att undersöka om LMA Supreme (SLMA) var användarvänlig för att 

skapa fri luftväg. Även kvaliteten på luftvägen och eventuella komplikationer skulle 

belysas. Modellen SLMA har en inbyggd dräneringstub så att ventrikelinnehåll och 

insufflerad luft kan avlägsnas via sond vilket i sin tur medför minskad aspirationsrisk. 

Resultatet visade att LMA Supreme är lätt att använda och optimal kontrollerad ventilation 

uppnåddes hos alla patienter. SLMA applicerades korrekt på det första försöket hos 90 

deltagare och hos 99 deltagare var saturationen som lägst 90 % under ingreppet. Hos nio 

deltagare krävdes det två försök och hos en deltagare krävdes det tre försök innan luftvägen 

säkrades. Sonden lyckades appliceras via dräneringstuben hos 98 %. Konklusionen av 

studien var att SLMA är enkel att använda och den ger en säker luftväg med god saturation 

och adekvat ventilation (ibid.). 

 

http://x/
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Tre av artiklarna belyste fördelen med att använda intubationslarynxmasken (ILMA) för att 

snabbt kunna säkerställa fri luftväg (Combes et al., 2010; Combes et al., 2005; 

Timmermann et al., 2007).  

Combes et al. (2010) påvisade att ILMA med fördel kan användas prehospitalt för att skapa 

fri luftväg vid svår luftvägshanteringen. I studien ingick 2674 deltagare över 18 år som var i 

behov av akut intubation prehospitalt. 160 deltagare av dessa hade svår luftväg som 

medförde att det krävdes mer hjälpmedel än laryngoskop för att lyckas och intubera 

patienten. De hjälpmedel som användes var gum elastic bougie (GEB; en speciell typ av 

trakealtub för den svåra luftvägen), ILMA och Seldinger koniotomi. GEB användes som 

förstahandsalternativ när det inte gick att intubera patienten med hjälp av laryngoskop. 

Resultatet visade att ILMA lyckades skapa fri luftväg med adekvat ventilation i samtliga 

fall där det inte gick att intubera med hjälp av GEB (ibid.). 

 

LMA är en säker metod för att upprätthålla adekvat ventilation 

LMA ger enligt denna litteraturstudie möjlighet att upprätthålla adekvat ventilation 

(Bernardini & Natalini, 2009; Combes et al., 2005; Cook et al., 2009; Fabregat-López et al., 

2008; Hagberg et al., 2005; Howes, et al., 2010; Humle & Perkins, 2005; López et al., 

2009; Maltby et al., 2003; Maltby et al., 2002; Natalini et al., 2002; Sharma et al., 2010; 

Shroff & Kamat, 2006; Timmermann et al., 2007; Zoremba et al., 2009). 

I en prospektiv randomiserad studie av Shroff och Kamat (2006) jämfördes användning av 

PLMA och trakeal intubation hos patienter som opererades med laparoskopisk teknik i 

generell anestesi med tryckkontrollerad ventilation. Studien godkändes av en etisk 

kommitté och den bestod av 121 ASA klass I-II patienter. De patienter som var mellan 18-

75 år och vägde mellan 32-82 kg blev slumpvis utvalda till att få PLMA (60 patienter) eller 

trakeal tub (61 patienter) under ingreppet. Patienter med BMI över 35 kg/m
2
, svårigheter att 

öppna munnen, förväntad svår luftvägshantering eller ökad aspirationsrisk exkluderades ur 

studien. Den hemodynamiska responsen hos deltagarna (puls, medelartartärtryck, saturation 

och endtidalt koldioxid) noterades vid vissa förutbestämda intervaller hos båda grupperna. 

Resultatet av studien visade att luftvägen säkrades snabbare med hjälp av PLMA kontra 

trakeal intubation. Även sonden tog kortare tid att applicera hos de patienter som hade 

PLMA. Den hemodynamiska responsen var likvärdig i båda patientgrupperna under hela 

ingreppet. Minimal kräkning men ingen aspiration uppstod hos två patienter som hade 

PLMA. Konklusionen av studien var att PLMA och trakeal intubation kan användas för att 

uppnå god saturation och adekvat ventilation till patienter som genomgår laparoskopisk 

kirurgi (ibid.). 

Även den postoperativa lungfunktionen blir bättre efter användning av LMA enligt Natalini 

el al. (2002). I denna studie bedömdes och jämfördes lungfunktionen i den tidiga 

postoperativa fasen hos vuxna friska patienter som fått generell anestesi med kontrollerad 

ventilation med hjälp av LMA kontra trakealtub. Det var en randomiserad, kontrollerad, 

dubbelblind studie där 31 deltagare fick LMA och 30 deltagare fick trakeal intubation. 

Exklusionskriterier för studien var patienter med ASA klass III -V, ofullständig fasta, 

diafragmabråck, obesitas samt tidigare lungbesvär (ibid.). 
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Den preoperativa lungfunktionen var normal hos båda grupperna och det var inte heller 

någon skillnad i saturation och ventilation hos patienterna innan operationen. När data 

mellan den pre- och postoperativa fasen jämfördes visade det sig att de intuberade 

patienterna hade lägre saturation och större lungpåverkan i den postoperativa fasen än de 

patienter som haft LMA (Natalini et al., 2002). 

 

Personalens kompetens vid användning av LMA   

Artiklarna belyste att både erfaren och oerfaren personal säkerställer fri luftväg snabbare 

och enklare med hjälp av LMA i jämförelse med trakeal intubation (Cook & Gibbison, 

2007; Deakin, Peters & Cassidy, 2004; Fabregat-López et al., 2008; Hagberg et al., 2005; 

Howes et al., 2010; Hulme & Perkins, 2005; López, Valro & Brimacombe, 2010; Sharma, 

Verghese & McKenna, 2010; Timmermann et al., 2007). 

Sharma, Verghese och McKenna (2010) studerade säkerheten, effektiviteten och 

komplikationer vid hanteringen av luftvägen med hjälp av LMA Supreme (SLMA) på 

patienter i bukläge som skulle genomgå ortopediska ingrepp. Patienterna sövdes i bukläge 

och SLMA sattes på plats efter att huvudet vridits åt sidan. Viss del av personalen som 

ansvarade för luftvägshanteringen var under upplärning. 42 av 205 patienter togs om hand 

av dessa oerfarna personer som lyckades skapa fri luftväg på det första försöket hos 38 av 

42 patienter. Totalt deltog 205 patienter i studien och hos 184 av dessa säkrades luftvägen 

på det på första försöket. Komplikationerna som uppstod var små och det var ingen patient 

som behövde vändas till ryggläge. Insättningen av SLMA var lyckad hos alla patienter och 

under kirurgin användes tryckkontrollerad ventilation med undantag för sex patienter som 

spontanandades. Resultatet visar att SLMA är lämplig att använda till patienter i bukläge 

och kan hanteras av både oerfaren och erfaren personal (ibid.). 

Timmerman et al. (2007) genomförde en studie med syfte att jämföra möjlighet till 

intubation och ventilation med hjälp av intubationslarynxmask (ILMA) kontra 

maskventilation och laryngoskopisk intubation av oerfaren personal hos patienter som 

genomgick planerad kirurgi där det inte förväntades föreligga problem med svår 

luftvägshantering. Studien var en prospektiv randomiserad cross over studie med 186 

deltagare och ett bortfall på sex patienter. Studien genomfördes med 30 läkarstudenter utan 

kunskaper om luftvägshantering som ombads att säkra luftvägen på sex patienter/student; 

tre med varje teknik. Tog det mer än 60 sekunder ansågs det som ett misslyckande och 

teknik för att skapa fri luftväg byttes. Resultatet av studien visade att deltagarna lyckades 

skapa fri luftväg och säkerställa god ventilation snabbare med hjälp av ILMA kontra 

maskventilation och trakeal intubation (ibid.). 

 

Aspirationsrisk vid användning av LMA 

Användning av LMA innebär ingen ökad aspirationsrisk enligt studier av Bernardini & 

Natalini, 2009; Cook & Gibbison, 2007; Goldmann et al., 2008; Hagberg et al., 2005, 

Sharma et al., 2010 och Shroff & Kamat, 2006.   
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Bernardini och Natalini (2009) presenterade en prospektiv observationsstudie med data 

insamlad mellan september 1997- april 2008.  Syftet med studien var att jämföra risken för 

pulmonell aspiration vid användning av LMA kontra trakeal intubation med 

tryckkontrollerad ventilation. Totalt samlades det in material från 1 000 209 

anestesiologiska tillfällen. Därefter valdes 65 712 situationer ut där patienten fick generell 

anestesi och kontrollerad ventilation med hjälp av trakeal intubation (30 082 patienter) eller 

LMA (35 630 patienter).  

Materialet samlades in från ett sjukhus i Italien där det var kontraindicerat att använda 

LMA till patienter som var icke-fastande, hade tarmobstruktion eller var gravida. LMA 

användes inte heller vid oplanerad kirurgi med ofullständig fasta, vid kirurgi i luftvägar 

eller till patienter som opererades i bukläge. I dessa fall användes trakealtub som 

förstahandsalternativ och LMA som andrahandsalternativ för att skapa fri luftväg. Studien 

redovisade att pulmonell aspiration uppstod hos sammanlagt tio deltagare, tre av dessa hade 

LMA och sju hade trakealtub. Detta medför att studiens resultat påvisade att användning av 

LMA inte medför ökad risk för pulmonell aspiration (Bernardini & Natalini, 2009). 

Goldmann et al. (2008) genomförde en prospektiv observerade studie mellan 1 juli 2005-31 

december 2006. Syftet var att samla in och jämföra data från ett stort antal anestesiologer 

och andra användare av PLMA för att fastställa dess funktion, säkerhet och effektivitet. En 

lokal etisk kommitté godkände studien som bestod av 2114 deltagare och PLMA var 

planerad till 2054 av dessa patienter. Därefter tillkom ytterligare 39 deltagare som fick 

PLMA när den regionala anestesin var otillräcklig eller misslyckad, 16 deltagare fick 

PLMA efter misslyckad trakeal intubation och fem deltagare fick PLMA på grund av 

otillräcklig maskventilation med sjunkande saturation. 781 deltagare fick en sond 

applicerad via dräneringstuben. Hos tolv deltagare uppstod kräkning som kunde 

evakuerades via sonden men ingen av dessa hade symtom på pulmonell aspiration. 

Resultatet av studien visade att förutsatt att PLMA är korrekt placerad är den ett säkert och 

effektivt hjälpmedel för att säkerställa fri luftväg. PLMA kan även skydda mot pulmonell 

aspiration och användas vid hantering av den svåra luftvägen (ibid.). 

 

LMA till överviktiga patienter 

LMA passar även bra att använda till överviktiga patienter enligt Combes et al, 2005; 

Maltby et al., 2002; Maltby et al., 2003 och Zoremba et al., 2009. Combes et al. (2005) 

visade i sin prospektivt jämförande studie av 50 deltagare med BMI < 30 kg/m
2
 och 50 

deltagare med BMI >35 kg/m
2 

att det var lättare att skapa fri luftväg med hjälp av ILMA 

hos de överviktiga patienterna än hos de magra patienterna. Deltagarna skulle genomgå 

elektiv kirurgi och patienter med kända refluxbesvär eller misstänkt svår luftvägshantering 

exkluderades. Studien visade också att adekvat ventilation uppnåddes i båda grupperna 

(ibid.). 

Maltby et al. (2003) genomförde en studie för att jämföra hur LMA-Classic, PLMA och 

trakeal intubation påverkade ventilation och mängd luft i magsäcken vid gynekologiska 

ingrepp med laparoskopisk teknik. Det var en randomiserad studie med 209 deltagare som 

delades i in i två grupper; normalviktiga (BMI < 30 kg/m
2
) och överviktiga (BMI > 30 

kg/m
2
). 
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Genom randomisering valdes det om deltagarna skulle få LMA eller trakeal intubation. 

LMA-Classic användes till normalviktiga och PLMA användes till de överviktiga 

patienterna. Den ansvarige kirurgen, som var ovetande om valet av luftvägshantering, fick 

sedan uppskatta och mäta magens storlek på en skala mellan 1-10 före incision och innan 

operationen avslutades. Resultatet visade att bukens luftvägstryck inte var signifikant högre 

vid användning av LMA kontra trakeal intubation vilket medför att det inte förelåg ökad 

risk för aspiration vid användning av LMA. Konklusionen av studien var att en korrekt 

placerad LMA uppnår likvärdig ventilation som vid användning av trakeal intubation hos 

både normalviktiga och överviktiga patienter (Maltby et al., 2003). 

I studien av Zoremba et al. (2009) jämfördes och utvärderades hur val av metod för att 

skapa fri luftväg (LMA kontra trakeal intubation) påverkade lungfunktion och saturation i 

den tidiga postoperativa fasen hos överviktiga. 134 deltagare med BMI mellan 30-35 kg/m
2 

deltog i studien. Resultatet visade att den postoperativa lungfunktionen var signifikant lägre 

hos båda grupperna i jämförelse med preoperativa värden. Hos de som haft LMA var dock 

lungfunktion och saturation signifikant bättre än hos de som haft trakealtub (ibid.). 

 

LMA vid elektiva och akuta situationer  

LMA kan användas både vid planerade kirurgiska ingrepp och i akuta situationer enligt 

resultat som framkommit i studier av Combes et al., 2010; Cook & Gibbison, 2007; Deakin 

et al 2005, Fabregat-López et al., 2008; Goldmann et al., 2008; Hagberg et al. 2005; Hulme 

& Perkins, 2005; Timmermann et al., 2009 och Shroff & Kamath, 2006. 

Fabregat-López et al. (2008) ville i sin studie granska effekten av användning av PLMA 

hos patienter som skulle genomgå akut bukkirurgi, appendektomi. De genomförde en 

prospektiv studie med 102 patienter som planerades med generell anestesi. 

Exklusionskriterier var patienter som hade känd svår luftvägshantering, de som öppnade 

munnen mindre än 2,5 cm, refluxbesvär, BMI högre än 35 kg/m
2
, smärtproblematik och de 

som inte kunde ge sitt samtycke till deltagande. Resultatet visade att PLMA säkerställde en 

god ventilation vid akut kirurgi och att PLMA applicerades på korrekt sätt på det första 

försöket hos 98 av patienterna (ibid.). 

Hagberg et al. (2005) genomförde en prospektiv multicenterstudie med syfte att utvärdera 

Ambu LMA kliniska prestanda och säkerhet vid generell anestesi hos patienter som 

genomgick planerad kirurgi. 120 patienter från fyra olika länder (Danmark, Frankrike, 

Tyskland och USA) valdes ut för att delta i studien. Senare uppkom ett bortfall på två 

patienter på grund av hög ålder och läkemedelsöverkänslighet. När Ambu LMA applicerats 

kontrollerades läget på LMA med hjälp av fiberoptik. Eventuella läckage och hur lätt det 

var att ventilera patienten med sex ml/kg i tidalvolym noterades. Komplikationerna som 

uppstod var mindre och lätta att åtgärda. Resultatet visade att Ambu LMA kunde användas 

till alla patienterna och utövarna lyckades på första eller andra försöket att få den korrekt 

placerad. Studien påvisade också att Ambu LMA var lätt att använda, snabb att få på plats 

och upprätthöll en säker luftväg med tryckkontrollerad ventilation till patienter vid elektiv 

kirurgi (ibid.). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva om LMA är en patientsäker metod för att skapa fri 

luftväg och upprätthålla adekvat ventilation hos patienter med risk för ofri luftväg och i 

behov av kontrollerad ventilation.  

Genom att använda Flemmings struktur (Willman et al., 2006) identifierades sökord 

relevanta till syftet vilka omvandlades till MeSH-termer och Cinahl Headings som sedan 

användes som fritextord. 

Eftersom aspiration är en vanlig komplikation vid anestesi och medvetslöshet enligt 

Holmberg et al. (2006) valdes även sökorden aspiration och laryngopharyngeal reflux för 

att hitta relevanta artiklar som belyser denna komplikation. 

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl eftersom de uppfattades som mest 

relevanta databaser för ämnesområdet. Sökningarna upplevdes resultera i tillräckligt stort 

material till studien varför inga fler databaser användes. För att hitta relevanta träffar i 

PubMed begränsades sökningen med hjälp av följande limits:10 years, humans, abstract, 

english och all adult +19. På samma sätt begränsades sökningen i Cinahl med english 

language, research article, human, all adult och data from februari 2002- februari 2012. 

I databaserna PubMed och Cinahl användes ämnesorden som fritextord istället för att 

ämnesordsfunktionen användes. Detta gjordes för att inte begränsa sökningarnas resultat 

och genom att använda fritextord framkom ett, för denna litteraturstudie, relevant antal 

artiklar. Sökningarna med fritextord gjordes i olika kombinationer enligt Sökhistoriken som 

redovisas i tabell 3, bilaga I. Vid sju sökningar hittades dubbletter i båda databaserna vilket 

påvisar en säkerhet i sökningarna och att rätt sökord användes i rätt kombination. Vid två 

sökningar i databasen Cinahl hittades ytterligare tre artiklar men ingen av dessa ingick i 

Urval 2. Detta eftersom två av artiklarna redovisats vid tidigare sökning och den tredje 

artikelns resultat inte var relevant till litteraturstudiens syfte. Sökningarna valdes ändå att 

redovisas för att ge en heltäckande redovisning av sökhistoriken.  

Även manuell sökning i funna artiklars referenslistor gjordes och på detta sätt hittades 

ytterligare tre artiklar av Fabregat-López et al., 2008, Howes et al., 2010 och López et al., 

2009. Dessa artiklar valdes att ta med eftersom deras resultat motsvarade litteraturstudiens 

syfte. Att dessa artiklar inte hittades vid sökningarna i databaserna kan ses som en svaghet 

men eftersom de besvarar syfte och frågeställning stärker de litteraturstudiens resultat. 

Det engelska språket valdes som limits i sökningen eftersom det är det språk som aktuell 

forskning publicerats på. I litteraturstudien granskades artiklar som var högst 10 år gamla 

eftersom det bedrivits mycket forskning kring LMA under denna tidsperiod. Färre år 

begränsade sökresultatet för mycket vilket resulterade i för litet material.  

Åldersgruppen över 19 år valdes för att få ett begränsat område att granska. LMA lämpar 

sig också mycket bra till barn enligt Nilsson och Larsson (2008) men inom utrymmet för 

denna studie valdes att granska användning av LMA till vuxna.  
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Att använda “abstract” för att begränsa sökningen i PubMed medförde att det var lätt att 

snabbt skapa sig en uppfattning om innehållet i studien. I databasen Cinahl användes 

“research article” på motsvarande sätt. 

Humans var också en av begränsningarna vid sökningen eftersom det är det mest relevanta 

till verkligheten. I en studie av Howes et al. (2010) användes även dockor som deltagarna 

först fick träna på innan de applicerade LMA på riktiga patienter. Studien genomfördes på 

så sätt genom en två-stegs metod. Syftet med studien var att belysa att även novis personal 

kan hantera LMA och därför inkluderades artikeln i denna litteraturstudie.  

Sökningarna med hjälp av sökord enligt Sökhistoriken resulterade i nio artiklar från 

PubMed och sju artiklar från Cinahl. De tre artiklar som hittades via referenslistor söktes 

fram i PubMed. Totalt ingick 19 kvantitativa artiklar i litteraturstudien. Kvantitativ 

forskning gör det möjligt att mäta, analysera och jämföra insamlade data för att därefter dra 

slutsatser om en vårdhandling ger bättre resultat än någon annan (Segesten, 2006). Därför 

valdes kvantitativa artiklar eftersom de bäst besvarade denna litteraturstudies syfte och 

frågeställningar.  

Att enbart kvantitativa artiklar inkluderades ses som en styrka. Den kvantitativa metoden 

har som syfte att kunna förklara olika företeelser genom insamlande av data och analys av 

den med statistiska metoder. Syftet med metoden är att hitta statistiska, kvantifierbara 

resultat och det kan upplevas som relevant metod för datainsamling relaterat till syftet med 

denna litteraturstudie (Polit & Beck, 2010). 

Det har varit en varierad och bred population med ett relativt litet bortfall (mellan ca 2-4%) 

i studierna. Studierna har utförts i flera länder och ett exempel på detta är en artikel av 

Hagberg et al. (2005) som genomförde en internationell multicenter studie med deltagare 

från Danmark, Tyskland, Frankrike och USA. Detta internationella samarbete tolkas som 

att det har varit ett stort intresse från många länder för att granska användning, funktion och 

säkerhet vid användning av LMA. Ingen av artiklarna är utgivna i Sverige men flertalet av 

studierna är genomförda i Europa vilket gör att resultaten är generaliserbara till svenska 

förhållanden. Artikel av Hagberg et al. (2005) är, som tidigare nämnts, till viss del utförd i 

Danmark vilket gör att resultatet kan ses som överförbart till Sverige. Att studier i olika 

länder, även europeiska, har kommit fram till resultatet att LMA är en säker metod för 

luftvägshantering till en bred vuxen population gör att resultaten är generaliserbara och 

därför kan användas även i Sverige. 

Analysen av artiklarna underlättades genom att använda underfrågor relaterade till 

huvudfrågan. När artiklarna analyserades framkom fem teman och ett undertema vilket 

medförde att resultatet kunde beskrivas på ett tydligt och strukturerat sätt. Litteraturstudiens 

syfte och huvudfrågeställning anses uppnått då samtliga frågeställningar besvarats med 

relevanta artiklar med god vetenskaplig struktur med fem beskrivande teman.  
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Resultatdiskussion 

Kliniskt pågår det en debatt om vilken metod som är säkrast för att skapa fri luftväg för att 

upprätthålla adekvat ventilation. Därför var det av intresse att granska befintliga 

vetenskapliga artiklar i ämnet. De olika metoderna för luftvägshantering får konsekvenser 

för patienten i efterförloppet. Målet är att skapa och upprätthålla fri luftväg och adekvat 

ventilation under det planerade ingreppet men också att åsamka minimala biverkningar hos 

patienten så att han kan återgå till sitt normala liv så fort som möjligt.  

Litteraturstudien innefattade 19 vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod. Samtliga 

artiklar belyste att LMA är en säker metod för att skapa fri luftväg och adekvat ventilation 

(Bernardini & Natalini, 2009; Combes et al., 2010; Combes et al., 2005; Cook et al., 2009; 

Cook & Gibbison, 2007; Deakin et al., 2004; Fabregat-López et al., 2008; Goldmann et al., 

2008; Hagberg et al., 2005; Howes et al., 2010; Humle & Perkins, 2005; López et al., 2009; 

Maltby et al., 2002; Maltby et al., 2003; Natalini et al., 2002; Sharma et al., 2010; Shroff & 

Kamat, 2006; Timmermann et al., 2007; Zoremba at al., 2009). 

Artiklarna som granskades var kvantitativa studier där varierande personalkategorier använt 

LMA på olika patientgrupper. Personalgrupperna som använde LMA hade olika 

erfarenheter och kunskapsnivå om hantering av luftvägen. Studierna genomfördes både i 

hospital och prehospital miljö samt vid akuta och elektiva situationer.  

För att analysera och bedöma de utvalda artiklarnas vetenskapliga struktur användes ett 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod av Willman 

et al. (2006). Bedömningsmallen var ett poängprotokoll med olika frågor för att kunna 

poängsätta en artikel från grad I till III. Artikeln tilldelades ett poäng per delfråga för 

positivt svar och noll poäng för inadekvat eller negativt svar. Bedömningen gav sedan en 

poängsumma som räknades om i procent av den totala poängsumman. Grad I innebar att 

artikeln uppnådde positivt svar på 80-100% av frågorna. På samma sätt motsvarade grad II 

positivt svar på 70-79% och grad III positivt svar på 60-90% av frågorna (ibid.).  

18 av de 19 artiklar som granskats i litteraturstudien bedömdes som grad I; alltså god 

vetenskaplig kvalité enligt Willman et al. (2006). Artikel av Humle och Perkins (2005) 

bedömdes som grad II men valdes att ta med i studien eftersom den belyste att LMA var en 

bra metod för att skapa fri luftväg i akuta prehospitala situationer. 

Populationen i studierna har varit män och kvinnor över 19 år. I en artikel av Maltby et al. 

(2003) ingick det av naturliga skäl bara kvinnor i studien eftersom ventilation med hjälp av 

LMA kontra trakeal intubation vid gynekologisk kirurgi studerades.  

I en av artiklarna som granskats var utvecklaren av LMA (Brain) medförfattare vilket gör 

att författarnas opartiskhet och därmed artikelns resultat ifrågasätts (Combes et al., 2005). I 

andra studier framkom det att en av medförfattarna (Cook) hade haft föreläsningar om 

LMA och fått ersättning av två företag som tillverkar LMA (Cook et al., 2009; Cook & 

Gibbison, 2007; Fabregat-López et al., 2008; Howes et al., 2010). Det skrivs dock att ingen 

av dessa företag varit involverade i artiklarnas resultat men det kan skapa viss osäkerhet till 

resultatet av studierna. Det finns även tveksamhet kring opartiskheten av resultatet i studie 

av López et al. (2009) eftersom medförfattare Brimacombe arbetat som konsult åt 

Laryngeal Mask Company. 
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I flertalet av studierna jämfördes hantering, funktion och säkerhet hos LMA kontra trakeal 

intubation (Bernandi & Natalini, 2009; Combes et al., 2010; Deakin et al., 2004; Humle & 

Perkins, 2005; Maltby et al., 2002; Natalini et al., 2002; Shroff & Kamat, 2006; 

Timmermann et al., 2007; Zoremba at al., 2009). Enligt Gudzenko et al. (2010) medför akut 

intubation en stor utmaning för utövaren och ökad komplikationsrisk för patienten. 

Förutsättningarna för att lyckas och säkerställa fri luftväg i ett akut skede ökar om utövaren 

har god erfarenhet och rätt hjälpmedel till hands (ibid.). 

Studien av Timmerman et al. (2007) påvisar att det går snabbare är enklare för både erfaren 

och oerfaren personal att säkerställa fri luftväg och adekvat ventilation med hjälp av LMA 

kontra trakealtub. Att med hjälp av olika metoder kunna skapa och upprätthålla fri luftväg 

och därmed adekvat ventilation är en kompetens som varje anestesisjuksköterska måste 

behärska (Hestnes & Espe, 2010). Resultatet av litteraturstudien styrker att LMA har stora 

fördelar i jämförelse med trakeal intubation eftersom den är enkel att hantera och snabbt 

kan skapa fri luftväg hos den medvetandesänkta patienten. LMA kan även användas och 

appliceras korrekt av personal med mindre erfarenhet av luftvägshantering.  

En vanlig komplikation vid anestesi och medvetslöshet är aspiration. Risken för aspiration i 

samband med anestesi ökar bland annat vid akut kirurgi, otillräcklig anestesi, obesitas, svår 

intubation, gastroesofagal reflux och hiatusbråck (Holmberg et al., 2006). Enligt flera 

studier (Bernardini & Natalini, 2009; Cook & Gibbison, 2007; Goldmann et al., 2008; 

Hagberg et al., 2005, Sharma et al., 2010; Shroff & Kamat, 2006) medför användning av 

LMA ingen ökad aspirationsrisk. 

Flera av studierna som granskades hade exklusionskriterier som medförde att vissa 

patientgrupper inte ingick i studierna (Bernardini & Natalini, 2010; Combes et al., 2005; 

Cook et al., 2009; Fabregat-López et al., 2008; Hagberg et al., 2005; Howes et al., 2010; 

López et al., 2009; Natalini et al., 2002; Shroff & Kamat, 2006; Zoremba at al., 2009). 

Möjligheten att undersöka hur patientsäker metod LMA är för att skapa fri luftväg och 

adekvat ventilation genom litteraturstudie försvåras om patientgrupper med ökad 

aspirationsrisk exkluderas ur studien.  

Ett exempel på en artikel där exklusionskriterier saknas är av Goldmann et al. (2008) som 

genomförde en prospektiv observerande studie av 2114 vuxna patienter. Deltagarna skulle 

genomgå generell anestesi där PLMA användes för att säkra luftväg och adekvat 

ventilation. Patientrelaterad information som ålder, vikt, kön, ASA- och Mallampati 

klassificering, tecken på förväntad svår luftvägshantering, tandstatus, möjlighet att gapa, 

thyromentalt avstånd, gommens och tonsillernas utseende var väl dokumenterat och 

redovisat. I artikeln framgick inga exklusionskriterier vilket medför att resultatet tolkas som 

att även patienter med högre aspirationsrisk deltog i studien. Studien påvisade att hos 12 

deltagare uppstod mindre kräkning som evakuerades via sonden men ingen av dessa hade 

kliniska tecken på pulmonell aspiration (ibid.). Denna artikel styrker alltså resultatet att 

användning PLMA inte medför ökad aspirationsrisk. 

I studier av Maltby et al. (2002) och Maltby et al. (2003) inkluderades patienter med ökad 

aspirationsrisk som hiatusbråck och gastroesofagal reflux förutsatt att de var symtomfria 

och hade tagit sin medicin i form av H2- receptorblockerare eller protonpumpshämmare på 

operationsdagens morgon.  
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Även dessa studier redovisade ingen ökad aspirationsrisk vid användning av LMA vilket 

stärker resultatet att LMA kan användas vid ökad aspirationsrisk trots att flera studier 

(Bernandi & Natalini, 2009; Combes et al., 2005; Cook et al., 2009; Fabregat-López et al., 

2008; Hagberg et al., 2005; Howes et al., 2010; López et al., 2009; Natalini et al., 2002; 

Shroff & Kamat, 2006; Zoremba at al., 2009) exkluderat denna patientgrupp i sina studier.  

Enligt artikel i dagspress uppstod det komplikation i form av aspiration i samband med 

hjärtstopp och användning av LMA i Västra Götaland. Efter att sju patienter aspirerat 

maginnehåll och en person avlidit efter användning av LMA utreddes händelserna av 

Socialstyrelsen (Thorén, 2010). En bidragande orsak till detta händelseförlopp kan vara att 

de patienter som drabbas av hjärtstopp redan har en ökad risk att drabbas av aspiration 

vilket inte helt framkommer i artikeln. Det kan resultera i att en felaktig bild av LMA 

beskrivs och att läsaren inte får en heltäckande beskrivning av situationen. 

Socialstyrelsen fick, efter ovanstående beskrivna händelse, 2010 in en Lex Maria anmälan 

på grund av flera avvikelserapporter om aspiration hos patienter som kommit till akuten 

med ambulans där LMA använts i kombination med Lucasbehandling (maskin för 

assisterad hjärtmassage). Socialstyrelsen konstaterade att det varit bristande riskanalys, 

brister i rutiner och samverkan vid införandet av LMA. Analysen ledde till att personalen 

utbildades i hantering av LMA samt analys och uppföljning vid uppkomna avvikelser 

rörande användning av LMA. Även re-certifiering av personal, litteraturgenomgång och 

nationell diskussion i ambulansöverläkargruppen genomfördes. Efter genomgången 

uppföljning och riskanalys var slutsatsen att LMA trots allt är den säkraste metoden för 

avancerad luftvägshantering prehospitalt både med och utan samtidig Lucas-användning. 

Beslutet grundades med stöd av flera guidelines och av en enig ambulansöverläkarkår i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2011. Beslut 9.3.1-6713/2010).  

I artikel av Bernardini och Natalini (2009) uppstod oklarheter kring urvalet i studien. 

Studien var en prospektiv observationsstudie med material insamlat från totalt 1 000 209 

anestesiologiska tillfällen. Därefter valdes det ut 65 712 deltagare att ingå i studien där 

patienten fick antingen trakeal tub eller LMA för att säkra luftvägen. I resultatet 

redovisades att LMA användes till 35 630 patienter och trakealtub till 30 082 patienter. 

Författarna redovisade att trakeal intubation användes till 98,3 % av de kirurgiska 

ingreppen där det var kontraindicerat att använda LMA vilket medförde att LMA användes 

till en väldigt liten patientgrupp. I metoddelen beskrevs exklusionskriterier för användning 

av LMA men LMA användes även som andrahandsval för att säkra luftvägen när den 

trakeala intubationen misslyckades även om patienten uppfyllde något exklusionskriterie. 

Det går dock inte att utläsa hur många patienter som fick LMA som första- eller 

andrahandsalternativ i studien. En svaghet i studien, enligt författarna, var att LMA inte 

användes till patienter med ökad risk för aspiration (ibid.). I denna artikel upplevs det inte 

som urvalet till studien är korrekt redovisat vilket i sin tur gör att det uppstår oklarheter i 

tolkningen av resultatet.  

Flertalet av de granskade artiklarna beskriver att studien godkändes av en etisk kommitté 

innan studien startade (Bernardini & Natalini, 2009; Combes et al., 2010; Combes et al., 

2005; Cook et al., 2009; Deakin et al., 2004; Fabregat-López et al., 2008; Goldmann et al., 

2008; Hagberg et al., 2005; Howes et al., 2010; López et al., 2009; Maltby et al., 2002; 

Maltby et al., 2003; Natalini et al., 2002; Sharma et al., 2010; Shroff & Kamat, 2006; 

Timmermann et al., 2007; Zoremba at al., 2009) vilket visar på ett etiskt resonemang kring 
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utförande av studierna. I två av de granskade artiklarna saknas det beskrivning om etiskt 

godkännande (Cook & Gibbison, 2007; Hulme & Perkins, 2005). 

Antestesisjuksköterskans arbetsområde innefattar både natur- och humanvetenskap och 

ställer stora krav kompetens och förmåga att kunna utföra anestesiologisk omvårdnad. 

Under det korta mötet med patienten innan operationen ska anestesisjuksköterskan 

förmedla lugn och trygghet till patienten och förvissa honom om att en säker och 

professionell vård kommer utföras under hela den perioperativa fasen. Den anestesiologiska 

omvårdnaden ska genomföras utifrån patientens och operationens specifika förutsättningar 

och utföras självständigt av anestesisjuksköterskan efter ordination eller tillsammans med 

anestesiolog (ANIVA & SSF, 2008). Anestesisjuksköterskans kompetens att hantera 

luftvägen under anestesin innebär förmåga att etablera fri luftväg när anestesin startar, att 

kunna upprätthålla fri luftväg och adekvat ventilation under hela ingreppet för att sedan 

kunna hjälpa patienten att återgå till en självständig och egenkontrollerad andning när 

anestesin avslutas (Ward et al., 2011). 

 

Konklusion 

Enligt denna litteraturstudie är LMA ett patientsäkert hjälpmedel för att skapa fri luftväg 

och upprätthålla adekvat ventilation hos den medvetandesänkta patienten som är i behov av 

kontrollerad ventilation. Artiklarna visade att både novis och erfaren personal säkerställer 

fri luftväg snabbare med hjälp av LMA kontra trakeal intubation. LMA medför ingen ökad 

aspirationsrisk och kan enligt denna litteraturstudies resultat användas både till 

normalviktiga och överviktiga patienter. LMA kan användas både vid elektiv kirurgi och i 

akuta situationer. LMA har stora fördelar i akuta sammanhang eftersom den är enkel att 

applicera och kräver mindre utbildning och träning än trakeal intubation.  

 

Implikation 

Kliniskt råder det diskussion om LMA är en patientsäker metod för att skapa fri luftväg i 

jämförelse med trakeal intubation. Detta resonemang kan delvis bero på okunskap och 

missuppfattningar om funktionen och säkerhet vid användning av LMA och inte på 

evidensbaserad kunskap. Litteraturstudien påvisar att LMA är en säker metod för att skapa 

och upprätthålla fria luftvägar och eftersom LMA är enkel att hantera kan personal med 

olika erfarenhet av luftvägshantering använda LMA för att snabbt och säkert skapa fri 

luftväg och upprätthålla adekvat ventilation. 

 

Framtida studier skulle kunna belysa om LMA är lämplig att använda till patienter med 

ökad aspirationsrisk, till exempel vid sectio och obesitaskirurgi. Studier skulle också kunna 

fokuseras på patienternas postoperativa upplevelser av effekterna av att ha haft LMA 

jämfört med trakeal intubation.
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Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2007  
England 

PubMed 

 

Cook, T.M.,  

Gibbison, B. 

 

Analysis of 1000  

consecutive uses of 

the ProSeal laryngeal 

mask airway by one 

anaesthetist at a 

district general 

hospital 

 

Att undersöka hanteringen 

av larynxmasken ProSeal 

(PLMA) i olika 

rutinmässiga och kliniska 

situationer. 

 

Prospektiv studie. 

Studien bestod av 1000 patienter 

och den utfördes på kliniker där 

PLMA användes som 

förstahandsalternativ för att säkra 

luftvägen.   

52 %  av deltagarna var kvinnor 

och medelåldern var 52 år.  

Medelvikten var 78 kg men 

10 % vägde över 100 kg och 

24 % vägde över 90 kg. 

Att en van användare av 

PLMA ofta lyckas med  

korrekt nedsättning på det 

första försöket (84,5%). Detta 

gäller både vid rutiningrepp 

och vid mer avancerade 

ingrepp.  

Det framgår också att PLMA 

orsakar få komplikationer. I 

tre fall uppstod mindre 

kräkning men ingen 

aspiration. 

Grad I 

 

2004 
England 

Cinahl 

 

Deakin, C.,         

Peters, R., 

Tomlinson, P., 

Cassidy, M. 

 

Securing the 

prehospital airway: a 

comparison of 

laryngeal mask 

insertion and 

endotracheal 

intubation by UK 

paramedics 

 

Syftet var att jämföra hur 

lång tid det tog för 

ambulanspersonal att 

skapa fri luftväg med hjälp 

av LMA jämfört med  

trakeal intubation hos 

patienter som skulle 

genomgå elektiv kirurgi. 

 

Prospektiv jämförande studie. 

Etisk kommitté godkände studien 

av 52 patienter som fick generell 

anestesi i samband med planerad 

hjärtkirurgi. Ambulanspersonal 

som var utbildade i att använda 

både LMA och trakealtub 

genomförde studien. Samtliga 

patienter fick först LMA. Därefter 

togs LMA bort och patienterna 

intuberades. Tiden för att skapa fri 

luftväg med hjälp av dessa två 

metoder noterades och jämfördes . 

 

Studien visar att personalen 

lyckades skapa fri luftväg 

snabbare med hjälp av LMA  

(47 sek) i jämförelse med 

trakeal intubation (52 sek).  

Hos 15 patienter  

misslyckades den trakeala 

intubationen men då lyckades 

LMA skapa fri luftväg hos 12 

av dessa  patienter.  

 

 

Grad 1 

 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (4) 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2008  
England 

Spanien 

PubMed 

 

 

Fabregat-López, 

J., 
Garcia-Rojo, B., 

Cook, T.M. 

 

A case series of the 

use of the ProSeal 

laryngeal mask 

airway in emergency 

lower abdominal 

surgery 

 

Att granska effekten av 

användning av PLMA hos 

patienter som ska genomgå 

akut bukkirurgi. 

 

Prospektiv studie. 

Etisk kommitté godkände studien 

som bestod av 102 patienter som 

fick generell anestesi i samband 

med akut bukkirurgi. De patienter 

som hade känd risk för svår 

luftvägshantering, svårighet att 

öppna munnen < 2,5 cm, 

refluxbesvär, BMI > 35 kg/m
2
, 

stor smärtproblematik med hög 

förbrukning av opioider eller på 

grund av sitt hälsotillstånd inte 

kunde ge sitt samtycke till studien 

exkluderades.  

Resultatet visar att PLMA 

säkerställer god syresättning 

och ventilation under hela det 

kirurgiska ingreppet.  

Det framkommer också att 

PLMA appliceras korrekt på 

det första försöket hos 98 av 

deltagarna. 

 

Grad I 

 

2008 
Dubai  

Tyskland 

PubMed 

 

Goldmann, K., 

Hechtfischer, C., 

Malik, A., 
Kussin, A., 

Freisburger, C. 

 

Use of ProSeal 

laryngeal mask 

airway in 2114 adult 

patients: a 

prospective study 
 

Att jämföra data från ett 

antal anestesiologer och 

andra användare av PLMA 

för att kunna fastställa 

dess funktion, effektivitet 

och säkerhet. 
 

Prospektiv observerade studie.  

En lokal etisk kommitté godkände 

studien av 2114 patienter där 

PLMA var planerad till 2054 av 

dessa patienter. 39 patienter fick 

PLMA då den regionala anestesin 

var otillräcklig eller misslyckad 

och 16 fick PLMA efter 

misslyckad trakeal intubation. 5 

patienter fick PLMA pga 

otillräcklig maskventilation med 

sjunkande saturation.  

Studien visar att PLMA är ett 

säker och effektivt hjälpmedel 

för att skapa fri luftväg, 

förutsatt att den är korrekt 

placerad. 

PLMA skyddar mot aspiration 

och kan även användas vid 

hantering av den svåra 

luftvägen. 

 

Grad I 

 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (5) 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2005 
Danmark 

Frankrike 

Tyskland  

USA 

PubMed 

 

Hagberg, C.,     

Jensen, F., 

Genzwuerker, H., 

K-Horber, R., 

Schmitz, B., 

Hinkelbein, J., 

Contzen, M.,      

Menu, H.,     

Bourzoufi, K. 

 

A multicenter study 

of Ambu Laryngeal 

Mask in 

nonparalyzed, 

anesthetized patients 

 

Syftet med studien var att 

utvärdera AmbuLMAs  

kliniska prestanda och 

säkerhet vid generell 

anestesi hos patienter som 

genomgick planerad 

elektiv kirurgi. 

Prospektiv studie. 

Etisk kommitté med deltagare  

från Danmark, Tyskland, 

Frankrike och USA godkände 

studien.  

30 patienter från varje land, totalt 

120 deltog i studien. Senare blev 

det ett bortfall med 2 patienter (1  

på grund av för hög ålder och 1 på 

grund av överkänslighet mot vissa 

läkemedel).  

Patienterna hade ASA klass I-II, 

var mellan18-65 år, hade BMI 

mellan 18-30 kg/m
2
 och de skulle 

genomgå planerad kirurgi med 

generell anestesi.  

Patienter med känd risk för svår 

luftvägshantering, nackbesvär,  

tidigare operationer i nacke och 

huvud, svårigheter att öppna 

munnen, sjukdomar i munhålan 

eller ökad aspirationsrisk 

exkluderades.  

 

Studien visade att LMA  

snabbt lyckades skapa fri 

luftväg och god saturation hos 

alla patienter.  

Det förekom ingen 

komplikation i form av 

aspiration, bronkospasm, 

luftvägsobstruktion, hosta, 

hicka eller kräkning under 

ingreppen. 

 

Grad 1 

 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (6) 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2010 

England 

PubMed 

 

 

 

 

Howes, B.W., 

Wharton, N.M., 

Gibbison, B.,  
Cook, T.M. 

 

LMA Supreme 

insertion by novices 

in manikins and 

patients 

 

Att utvärdera förmågan 

hos personal med 

begränsad erfarenhet av 

supraglottiska hjälpmedel 

att hantera fri luftväg 

genom att använda LMA 

Supreme under 

kontrollerade förhållanden. 

 

Prospektiv studie med 

tvåstegsmetod. 

Studien genomfördes i två steg 

och utfördes av 50 personer med 

begränsad erfarenhet av 

luftvägshantering.  

Först tränades applicering av 

LMA Supreme på dockor. 

Därefter valdes 50 patienter ut 

med ASA klass I-III som skulle 

genomgå planerad kirurgi i 

generell anestesi. Av deltagarna 

var 34 kvinnor och 16 män.  

Exklusionskriterier var ålder 

under 16 år, vikt över 110 kg och 

under 45 kg, lösa tänder, 

nackbesvär, förväntad svår 

luftvägshantering, aspirationsrisk, 

lungbesvär eller oförmåga att ge 

sitt samtycke.  

 

 

 

Att LMA Supreme är lämplig 

att använda för mindre erfaren 

personal för att säkerställa fri 

luftväg.  

Adekvat kontrollerad 

ventilation uppnåddes hos 

samtliga deltagare. 

Inga komplikationer som ofri 

luftväg, hypoxi, laryngospasm 

eller bronkospasm tillstötte. 

 

Grad 1 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (7) 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2005 

England  
Cinahl 

 

 

Hulme, J.,         

Perkins, G.D. 

 

Critically injured 

patients, inaccessible 

airways, and 

laryngeal mask 

airways 

 

Syftet var att utvärdera 

användning av LMA 

prehospitalt på trauma 

patienter då det förelåg 

svårigheter att intubera och 

därmed ventilera och 

syresätta patienten. 

 

Retrospektiv studie.  

Deltagarna var 15 traumapatienter 

där det förelåg intubations- och 

ventilations svårigheter. 

Läkare aktiva i akutteam 

rapporterade användandet av 

LMA i ett formulär mellan 2003-

2004. Formulär besvarade frågor 

om scenario, kliniska 

förutsättningar, indikationer för 

LMA, given anestesi eller 

muskelrelaxantia, komplikationer 

samt fortsatt handhavande av 

patienten. 

I studien användes LMA när 

andra hjälpmedel inte lyckats 

saturera och ventilera 

patienten adekvat. 

Resultatet visade att i 

prehospital miljö var det 

framgångsrikt att använda 

LMA för att skapa fri luftväg 

och adekvat saturation.  

Grad II 

 

2010 

Spanien 

PubMed 

 

López, A.M., 

Valero, R., 

Brimacombe, J. 

 

Insertion and use of 

the LMA Supreme in 

the prone position 

 

Att undersöka om oerfaren 

personal klarade av att 

hantera LMA Supreme för 

att skapa och upprätthålla 

fri luftväg samt adekvat 

ventilation hos patienter i 

bukläge. 

Deskriptiv studie. 

40 patienter sövdes i ryggläge 

med propofol tills BIS var < 50.  

Larynxmaskens hanterbarhet, om 

det var lätt att ventilera med hjälp 

av LMA, om sond kunde 

appliceras, förekomst av blod på 

LMA, postoperativ smärta i halsen 

och andra komplikationer 

noterades av erfaren personal. 

Insättning av LMA, 

ventilation och 

sondnedsättning genomfördes 

framgångsrikt hos alla 

patienter.  

Inga luftvägsrelaterade 

komplikationer noterades.  

Grad 1 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (8) 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2002 
Canada 

PubMed 

Maltby, J.R., 
Beriault, M.T., 

Watson, N.C., 

Liepert, D., 

Fick, G.H. 

The LMA-ProSeal is 

an effective 

alternative to tracheal 

intubation for 

laparoscopic 

cholecystectomy 

Syftet var att jämföra 

PLMA med endotrakeal 

intubation när det gäller 

ventilation och mängd luft 

i magsäcken under 

laparoskopisk 

cholecystektomi. 

Randomiserad studie. 

109 patienter med ASA klass I-III 

ingick i studien. De blev 

uppdelade i 2 grupper; icke 

överviktiga (BMI < 30 kg/m
2
) och 

överviktiga (BMI > 30 kg/m
2
). 

Kirurgen som var ovetande om 

vald luftväg graderade magens 

storlek på en skala mellan 0-10 

innan incision och innan 

operationsslut. 

 

Studien visade ingen 

signifikant skillnad i SpO2 

eller PCO2, mellan de båda 

grupperna före eller under 

peritoneal insufflation.  

Förändring av mängden luft i 

magsäcken under operationen 

var liknande i de båda 

grupperna.  

Resultatet visade också att när 

PLMA är korrekt placerad 

uppnås samma effektiva 

ventilation som vid 

användning av trakeal 

intubation. 

 

 

 

 

 

 

Grad 1 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (9) 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2003 
Canada 

PubMed 

Maltby, J.R., 
Beriault, M.T., 

Watson, N.C., 

Liepert, D., 

Fick, G.H. 

LMA-Classic and 

LMA-ProSeal are 

effective alternatives 

to endotracheal 

intubation for 

gynecologic 

laparoscopy 

Jämföra LMA- Classic och 

PLMA med endotrakeal 

intubation avseende 

ventilation och mängd luft 

i magsäcken under 

laparoskopiska 

gynekologiska ingrepp. 

Randomiserad studie. 

209 patienter med ASA klass I-III 

indelades i två grupper; icke 

överviktiga ( BMI  < 30 kg/m
2
)  

och överviktiga (BMI > 30 

kg/m
2
). De blev sedan 

randomiserade till att få 

larynxmask eller trakealtub.  

Ansvarig kirurg, som var ovetande 

om vald luftväg, fick uppskatta 

magens storlek på en skala mellan 

0-10 innan incision och innan 

operationen avslutades. 

Resultatet visade att det inte 

var någon signifikant skillnad 

mellan patienterna med LMA 

kontra trakealtub när det gäller 

SpO2, PCO2, luftvägstryck 

innan eller under den 

peritoneala insufflationen.  

Studien visade också att en 

korrekt placerad LMA uppnår 

likvärdig ventilation som vid 

användning av trakeal 

intubation hos både icke 

överviktiga och överviktiga 

patienter. 

Grad 1 

2002 
Italien 

PubMed 

Natalini, G., 
Franceschetti, 

M.E.,  

Pletti, C., 

Recupero, D., 

Lanza, G., 

Bernardini, A 

 

Impact of laryngeal 

mask airway and 

tracheal tube on 

pulmonary function 

during the early 

postoperative period 

Att jämföra 

lungfunktionen 

postoperativt hos vuxna, 

friska patienter som fått 

generell anestesi med 

kontrollerad ventilation 

med hjälp av LMA eller 

trakeal intubation. 

Randomiserad studie.  

61 patienter randomiserades i 2 

grupper; 31 fick LMA och 30 fick 

trakealtub. Saturation 

kontrollerades och spirometri 

utfördes hos deltagarna innan 

anestesi och 20 minuter efter 

extubering eller borttagning av 

LMA.  

 

Studien visade att de 

intuberade patienterna hade i 

den tidiga postoperativa fasen 

lägre saturation och större 

lungpåverkan än de 

patienterna som haft LMA. 

Grad 1 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (10) 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2010 
England 

PubMed 

 

Sharma, V., 
Verghese, C., 

McKenna, P.J. 

Prospective audit on 

the use of the LMA-

Supreme for airway 

management of adult 

patients undergoing 

elective orthopaedic 

surgery in prone 

position 

Att beskriva säkerhet, 

effektivitet och 

komplikationer vid  

luftvägshantering med 

hjälp av LMA Supreme 

hos patienter i bukläge 

som ska genomgå elektiv 

ortopedisk kirurgi. 

 

Prospektiv och deskriptiv studie. 

205 patienter – varav 6 med 

spontan andning och 199  med 

tryckkontrollerad ventilation.  

42 patienters luftvägar säkrades av 

personal som var under 

upplärning.  

Resultatet visade att LMA 

Supreme kunde användas för 

att skapa fri luftväg och 

adekvat ventilation hos 

patienter i bukläge.  

De luftvägsproblem som 

uppstod kunde åtgärdas utan 

att vända patienten till 

ryggläge. Hos fyra patienter 

förekom mindre uppstötningar 

men ingen aspiration.  

Grad 1 

2006 
Indien 

Cinahl 

Shroff, P.P., 
Kamath, S.K. 

Randomized 

comparative study 

between the ProSeal 

laryngeal mask 

airway and the 

endotracheal tube for 

laparoscopic surgery 

Syftet med studien var att 

utvärdera och jämföra 

användningen av PLMA 

kontra trakeal intubation 

hos patienter som 

opererades med 

laparoskopisk teknik i 

generell anestesi med 

tryckkontrollerad 

ventilation. 

Prospektiv randomiserad studie.  

121 patienter ASA klass I-II:  

60 patienter med PLMA och 

61 patienter med trakeal  

intubation 

 

Patienter som hade BMI högre än 

35 kg/m
2
, svårigheter att öppna 

munnen, förväntad svår 

luftvägshantering eller sjukdom 

med ökad aspirationsrisk 

exkluderades. 

 

Luftvägen säkrades snabbare 

med hjälp av PLMA kontra 

trakealtub. Saturation och 

endtidalt CO2 var likvärdiga i 

båda grupperna och sonden 

kunde sättas snabbare hos de 

patienter som hade PLMA. 

Minimal uppstötning men 

ingen aspiration observerades 

hos två patienter som hade 

PLMA. 

Grad 1 



Tabell 4. Artikelöversikt                   Bilaga II (11) 

 

 

Publika- 

tionsår 

Land  

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvali- 

tet 

2007 
Tyskland 

Cinahl 

 

Timmermann, A., 
Russo, S.G., 

Crozier, T.A.,  

Eich, C., 

Mundt, B.,  

Albrecht, B., 

Graf, B.M. 

 

Novices ventilate and 

intubate quicker and 

safer via intubating 

laryngeal mask than 

by conventional bag-

mask ventilation and 

laryngoscopy 

 

Att jämföra möjlighet till 

intubation och ventilation 

med hjälp av ILMA kontra 

maskventilation och 

laryngoskopisk intubation 

av oerfaren personal hos 

patienter som genomgick 

planerad kirurgi där det 

inte förväntades föreligga 

problem med svår 

luftvägshantering. 

Prospektiv randomiserad 

crossover studie. 

186 patienter - deltagare  

    6 patienter – bortfall 

 

30 läkarstudenter utan kunskaper 

om luftvägshantering ombads att 

skapa fri luftväg hos 6 patienter/ 

student; 3 med varje teknik dvs. 

ILMA eller intubation. Tog det 

mer än 60 sekunder ansågs det 

som ett misslyckande och teknik 

för att skapa fri luftväg byttes. 

Studien visade att deltagarna 

lyckades skapa fri luftväg och 

säkerställa god ventilation 

snabbare med hjälp av ILMA 

kontra maskventilation och 

trakeal intubation.  

 

 

Grad I 

 

2009 
Tyskland 

PubMed 

Zoremba, M., 
Aust, L., 

Eberhart, S., 

Wulf, H. 

Comparison between 

intubation and the 

laryngeal mask 

airway in moderate 

obese adult 

Syftet var att utvärdera hur 

LMA kontra trakeal 

intubation påverkar 

lungvolym och arteriell 

saturation i den tidiga 

postoperativa fasen. 

Prospektiv randomiserad studie.  

134 patienter med BMI mellan 30- 

35 kg/m
2
 som skulle genomgå 

mindre ingrepp deltog i studien. 

De blev indelade i 2 grupper; 

trakeal intubation eller LMA. 

Grupperna jämfördes sedan 

preoperativt och postoperativt 

beträffande inspiratorisk och 

exspiratorisk lungfunktion vid 

förutbestämda tidsintervall. 

Inom de första 24 h var 

lungfunktionen och 

saturationen signifikant bättre 

hos de patienter som hade haft 

LMA. 

Grad 1 
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