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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Spinal immobilisering av ryggkotpelaren i samband med prehospitalt 
omhändertagande och ambulanstransport baseras på uppfattningen att begränsad rörelse i 
kotpelaren minskar sannolikheten för försämring av primärskada samt förhindrandet av 
sekundärskada. Tradition inom svensk ambulanssjukvård har därför varit att immobilisera 
snarast efter olyckstillfället när misstanke för spinalskada funnits. Det finns olika typer av 
immobiliseringsutrustning, litteraturstudien fokuserar på att sammanställa aktuell forskning 
som berör halskrage respektive hård ryggbräda, vilket utgör en vanlig form av 
helkroppsimmobilisering inom svensk ambulanssjukvård.  
 
Syfte: Beskriva spinal immobilisering med halskrage respektive hård ryggbräda i prehospital 
miljö. 
 
Metod: En deskriptiv litteraturstudie med integrative inspirerad analysmetod  
 

Resultat: Resultatet påvisade både somatiska och psykiska följder av spinal immobilisering. 
Det framkom två tema samt fem underrubriker, immobiliseringen gav upphov till smärta, 
obehag, ångest, ökat tryck, andningspåverkan, minskad rörlighet samt ökad dödlighet vilket 
var den allvarligaste konsekvensen bland de patienter som utsatts för penetrerande skador. 
 

Slutsats: Patienter som utsatts för trauma, behandlas fortfarande med en omvårdnadsåtgärd 
som sannolikt innebär en ökad risk, samtidigt som evidensen indikerar att dess verkan är låg, 
genom den spinala immobilisering. Immobilisering med halskrage respektive hård ryggbräda 
bör därför inte användas slentrianmässigt. 
 
Nyckelord: evidensbaserad omvårdnad, halskrage, prehospital vård, spinal immobilisering, 
traumapatient.  
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ABSTRACT 

 

Background: Immobilization of the spinal column in connection with pre-hospital care and 
ambulance transport is based on the belief that limited movement in the spinal column 
reduces the likelihood of deterioration of primary injury and the prevention of secondary 
injury. Tradition in Swedish ambulance care has therefore been to immobilize as soon as 
possible after the accident if there is suspicion of spinal injury. There are various types of 
immobilisation equipment. This literature study focuses on compiling current research on 
cervical collar and hard backboard, which is a common form of spinal immobilization within 
Swedish ambulance care. 
 
Purpose: Describe spinal immobilization with cervical collar or hard backboard in 
prehospital environment. 
 
Method: A descriptive literature study including method of analysis inspired by integrative 
review method.  
 
Result: The results indicated both somatic and psychological consequences of spinal 
immobilization. The result presented two themes and 5 headings, immobilization caused pain, 
discomfort, anxiety, increased pressure, respiratory effects, reduced mobility and increased 
mortality which was the most serious consequence among the patients exposed to penetrating 
injuries. 
 
Conclusion: Most trauma patients are treated with a nursing intervention that is likely to be 
an increased risk, while the evidence indicates that its effect is low, through spinal 
immobilization. Therefore, immobilization with cervical collar or hard backboard should not 
be used in a routine manner. 
   
Keywords: cervical collar, evidence-based nursing, immobilization, prehospital care, trauma 
patient.  
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Inledning 
 
Spinal immobilisering används regelbundet inom svensk ambulansverksamhet. Dagens 
riktlinjer ger en övertriagering angående patienter utsatta för trauma gällande 
immobiliseringsbehov enligt Jin, Goslings, Luitse & Ponsen (2007) vilket kunde konstateras 
efter undersökning på sjukhus. Immobiliseringsutrustning upplevs som obehaglig, smärtsam 
samt leder till oro och i flera fall övertalas patienter till spinal immobilisering på grund av att 
en misstänkt ryggmärgsskada inte skall förvärras under transport in till sjukhus (Rahmatalla, 
Deshaw, Stilley, Denning & Jennissen, 2018). En sammanställning av forskning kan ge 
indikation på om nuvarande riktlinjer inom ambulansverksamheten följer evidensbaserad 
omvårdnad eller inte vilket är av intresse för ambulansverksamheten. 

Bakgrund   

Prehospital immobilisering av patient utsatt för trauma  

Spinala skador drabbar ryggkotpelaren som är indelad i olika sektioner: cervikal, thorakal, 
lumbal och sakral del som stödjer övriga skelettstrukturer i kroppen samt skyddar ryggmärgen 
(Fox, 2014). De kan delas in i primära och sekundära skador, primärskador uppstår på 
olycksplats och består av frakturer på kotor, slit eller klämskador på ryggmärg och 
intilliggande blodkärl. Sekundära skador uppstår efter skadetillfället tills avgörande 
behandling kan ges och de orsakas av rörelse i skadeområdet eller ischemi på grund av 
minskad blodförsörjning (Sheerin & de Frein, 2007). Vid misstänkta spinala skador skall 
patienten immobiliseras med halskrage, ryggbräda och huvudstöd (Fox, 2014) och det är en 
grundläggande åtgärd för att förhindra sekundära spinalskador hos patient utsatt för trauma 
(Krell, McCoy, Sparto, Fisher, Stoy & Hostler, 2006).  
 
Immobilisering av kotpelare under ambulanstransport baseras på föreställning att begränsad 
rörelse i kotpelaren minskar sannolikheten för försämring av primärskada samt förhindra 
sekundärskada (Rahmatalla et al., 2018). En adekvat immobilisering av kotpelare omfattar 
begränsad rörelse sidvärtes, framåt och bakåt samtidigt som översträckning eller kompression 
av kotpelaren inte får förekomma. 
Om misstanke för spinalskada finns skall patienter immobiliseras snarast efter olyckstillfället 
(Holtz, 2009). Immobilisering påbörjas med att patientens huvud manuellt stabiliseras i 
neutralposition och en halskrage appliceras, därefter placeras patienten på en ryggbräda och 
hela kroppen fixeras med remmar. Efter kroppen fixerats vid ryggbrädan skall huvudet fixeras 
med hjälp av huvudstöd (ibid.).  
  
Bedöma behov av spinal immobilisering prehospitalt 

Enligt PHTLS-konceptet är mekanism av händelsen den viktigaste orsaken till immobilisering 
av patient utsatt för trauma. Rädsla bland personal att förbise skador på kotpelare ledde till 
övertriagering gällande immobilisering, ca 50 % av patienter som utsatts för trauma 
helkroppsimmobiliserades trots de inte uppvisade symtom från rygg eller nacke (Jin et al., 
2007). Bedömningsinstrumentet ”The National Emergency X-Radiography Utilization Study” 
(NEXUS)-kriterierna, används vid beslut av ambulanssjuksköterskan gällande vilken patient 
som är i behov av immobilisering efter penetrerande- eller trubbigt trauma (Hoffman, Mower, 
Wolfson, Todd & Zucker, 2000). 
 
När bedömning utförts och det påvisats behov av spinal immobilisering skall hela 
ryggkotpelaren immobiliseras. Två metoder för spinal immobilisering används, manuell 
immobilisering, vilket innebär att personal stödjer halsryggen i rörelsebegränsande syfte vid 
förflyttning och halskrage, huvudstöd respektive hård ryggbräda som används när manuell 
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immobilisering inte är aktuell, exempelvis vid längre förflyttningar. De vanligaste metoderna 
för stabilisering av ryggkotpelare är hård ryggbräda, vacuummadrass och scoopbår (Mays, 
2016). Litteraturstudien fokuserar på halskrage respektive hård ryggbräda som tillsammans 
utgör en form av helkroppsimmobilisering men var för sig används inom immobilisering efter 
patientens behov. 
  
Halskrage och huvudstöd 
Misstänkta cervikala skador beskrevs som den vanligaste anledningen att använda halskrage. 
Vars syfte var att förhindra rörelse och på så sätt förebygga ytterligare skador på 
halskotpelaren, däremot förhindras inte axial belastning (Webber-Jones, Carmel & Bordeaux, 
2002). Vanligt förekommande halskragar är: Stifneck Extrication, Philadelphia, Miami J samt 
Aspen collars, där Stifneck Extrication är den vanligaste i prehospital miljö. Halskragen utgör 
ett överbryggande stöd mellan bröstben, nyckelben, trapeziusmuskulatur samt bröstrygg till 
nacklob och underkäke (Holla, 2011). För att anpassa halskrage till patient är det viktigt att 
den ställs in i rätt storlek, vanligt förekommande är en ställbarhet i sex olika steg och finns i 
vuxen- och barnvariant. Hakan skall vila bekvämt på hakstödet utan möjlighet för patienten 
att ändra position när kragen är applicerad. Halskragen skall inte kännas trång eller orsaka 
tryck på de delar den vilar mot och patienten skall kunna svälja, hosta, andas och eventuellt 
kräkas utan hinder när den är applicerad. Det är en tillfällig immobiliseringsutrustning som 
används från olycksplats in till sjukhus (Webber-Jones et al., 2002). 
 
Huvudstöd består vanligtvis av block som används två och två, blocken placeras på en platta 
som fäster via kardborreband till ryggbrädan. Kardborreband används även för att fästa 
blocken till varandra, en över pannan och en under hakan (Holla, 2011). 
 
Spineboard, hård ryggbräda, scoopbår, vaccummadrass. 
Det finns olika modeller av ryggfixering, exempelvis hård ryggbräda, spineboard eller 
scoopbår, gemensamt är en hård stabil ställbar yta, som kan vara polstrade för att minska 
trycket på korsben, hälar, skuldror samt bakhuvud (Oomens, Zenhorst, Broek, Hemmes, 
Poeze, Brink & Bader, 2013). Även vaccummadrass används som spinal 
helkroppsimmobilisering, den är mer följsam än vad de andra alternativen är och formar sig 
efter patientens kroppsform när luften evakueras i stabiliserande syfte. När vacuum uppstått är 
ytan lika hård som övriga alternativ (Pernik, Seidel, Blalock, Burgess, Horodyski, Rechtine & 
Prasarn, 2016). 
Hård ryggbräda är ett hjälpmedel för spinal immobilisering men kan även användas som ett 
hjälpmedel vid urtag ur fordon samt vid förflyttning av patient på olycksplats (White, 
Domeier & Millin, 2014).  
  
Effekter av spinal immobilisering 

White et al. (2014) sammanfattar tidigare forskning i en systematisk litteraturöversikt där 
effekter av hård ryggbräda lyftes fram. Dokumenterade effekter var bland annat smärta 
genom tryck på anläggningsytorna och att ryggraden inte är i sin neutralposition under 
immobiliseringen. Smärtproblematik hos patienter genererade i fler röntgenundersökningar 
för att frikänna spinalskador och för patienter med skador på överkroppen/torso begränsade 
hård ryggbräda ihop med fixationsband andningen ytterligare, vilket kunde leda till hypoxi. 
Immobiliseringsutrustning är hård och stel vilket orsakade ett högt tryck på anläggningsytorna 
eftersom utrustningen inte formade sig efter kroppsformen vilket resulterade i trycksår. 
Patienter löpte större risk för trycksår av den hårda ryggbrädan än av vacuummadrassen 
(ibid).   
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Studier indikerar på negativa effekter på grund av den typ av immobiliseringsutrustning som 
använts prehospitalt (Rahmatalla et al., 2018).  
 
Evidensbaserad omvårdnad  

Trygg och säker vård förutsätter vetenskapligt förhållningssätt, begreppet evidensbaserad 
omvårdnad betonar att omvårdnadsinsatser bör vila på en vetenskaplig grund. 
Evidensbaserad omvårdnad härstammar från det engelska begreppet ”Evidence-based 
nursing” vilket är ett internationellt begrepp inom forskning. Begreppet definieras som ett 
förhållningssätt och process vilket leder till att vetenskapliga forskningsresultat kompletterar 
kunskapen om enskilda patients behov och förutsättningar samt ekonomiska ramar (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  
När vården utformas skall patientens unika förutsättningar och preferenser vägas samman 
med den klinisk expertisen vilket resulterar i evidensbaserad omvårdnad. Sjuksköterskan 
ansvarar för att hålla sig ajour med ny vetenskaplig kunskap och arbeta evidensbaserat, vilket 
kan vara en stor utmaning då snabb utveckling sker inom sjuksköterskans huvudområde 
omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Forskningsrapporter påvisade en tydlig skillnad mellan riktlinjer i vården och den 
vetenskapliga kunskapen, trots vikten med evidensbaserad omvårdnad påtalas både 
internationellt och i Sverige (Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate & Kyriakidou, 2004). 
Studier från USA och Holland påvisade att 30 till 40 % av patienter inte fått vård som 
baserats på aktuell vetenskap och så många som 20 till 25 % av patienterna erhöll vård som 
var onödig eller till och med skadlig (Grol & Grimshaw, 2003). 
 
Potential för förbättrad omvårdnad finns om sjuksköterskor löpande använder sig av 
evidensbaserad omvårdnad i sitt kliniska arbete. Barriärer för att implementera nya 
forskningsrön ligger på organisationsnivå inom verksamheten och hindrar sjuksköterskor att 
effektivt ta tillvara på aktuell forskning (Flodgren, Rojas-Reyes, Cole & Foxcroft, 2012). 

Problemformulering  
Prehospital spinal immobilisering för patient utsatt för trauma följer rekommendationer från 
olika internationella bedömningsinstrument, såsom NEXUS-kriterierna och Canadian C-spine 
rules samtidigt som få av de patienter som immobiliseras prehospitalt påvisade konstaterade 
spinalskador. Det finns studier som indikerar på negativa effekter med de idag använda 
omvårdnadsåtgärder för helkroppsimmobilisering inom ambulanssjukvård. Därför fanns 
anledning för att beskriva spinal immobilisering prehospitalt. 

Syfte  

Beskriva spinal immobilisering med halskrage respektive hård ryggbräda i prehospital miljö. 
 

Metod     

Design  

En litteraturstudie genomfördes med deskriptiv ansats. Analys skedde genom integrative 
metod inspirerad av Whittemore och Knafl (2005).  
 
Sökstrategi  

Litteraturstudien genomfördes enligt metod beskriven av Polit och Beck (2017), som 
illustreras i figur 1. Sökbegrepp identifierades utifrån studiens syfte och översattes till 
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engelska med hjälp av Svenska MeSH. En systematisk databassökning utfördes i databaserna 
PubMed och CINAHL för identifiering av relevanta artiklar.  
Söktermerna söktes både som major headings (MH) och i fritextsökning i CINAHL och 
söktermer som användes i sökningen var: Immobilization, cervical collars, trauma patient, 
emergency patient, emergency care, prehospital, prehospital care. I PubMed söktes framtagna 
termer som MeSH Termer samt i fritext och sökorden var: Immobilization, cervical collars, 
spinal cord injury, spinal injuries, trauma patient samt emergency patient. Initialt söktes 
termer enskilt, för att i nästa steg kombineras med booleska termen OR för att liknande ord 
skulle samlades i block. Sedan begränsades blocken genom booleska termen AND (se bilaga 
1) och slutligen utfördes en manuell sökning från de inkluderade artiklarnas referenslistor. 
Begränsningar för sökningen innefattade peer review granskade, vuxna, publicerade mellan år 
2009–2019 samt skrivna på engelska. Provsökningar utfördes för att bekräfta söktermernas 
träffsäkerhet och därefter valdes sökbegrepp i databassökningen ut. Även databaserna 
SweMed och PEDro (The Physiotherapy Evidence Database) inkluderades i provsökningen 
vilket däremot inte resulterade i några relevanta träffar och de användes ej i studien.  
 

 
Figur 1 Flödesschema 
Inspirerat av Polit och Beck (2017 s 89). 
 
Urval  

Inklusionskriterier för litteraturstudien var vetenskapliga studier som beskriver spinal 
immobilisering med halskrage respektive hård ryggbräda. Exklusionskriterier var fortsatt 
immobilisering under längre tid vilket innebär kvarvarande immobiliseringsutrustning efter 
avslutad behandling på akutmottagningen, sövda patienter, immobilisering i 
rehabiliteringssyfte samt intubation i samband med immobilisering. Urvalsprocessen 
genomfördes gemensamt av båda författarna, totalt lästese 275 titlar varav 186 icke relevanta 
artiklar exkluderades då de ej svarade på litteraturstudiens syfte eller föll bort relaterat till 
exklusionskriterierna. Kvarvarande 89 artiklars abstract lästes och ytterligare 47 artiklar och 
15 dubbletter exkluderades.  Manuell sökning i inkluderade artiklars referenslistor gav 
ytterligare tre artiklar till litteraturstudien. 30 artiklar beställdes eller skrevs ut via länk och 
lästes i sin helhet varav 15 exkluderades och ytterligare två artiklar föll bort efter 
kvalitetsgranskning. Totalt inkluderades 13 artiklar i studien, flödesschema över 
artikelgranskning, se figur 2.  
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Figur 2 flödesschema artikelgranskning 
 
Kvalitetsgranskning  
Inför kvalitetsgranskning av artiklarna från urvalsprocessen användes en granskningsmall för 
kvantitativa studier utan kontrollgrupp (Örebro Universitet, 2015). Område som granskades 
var: vetenskaplig relevans och redlighet, urval och procedur, svarsfrekvens och bortfall, 
utfallsmått samt resultat och kritiskt förhållningssätt. Författarna granskade artiklarna enskilt 
och diskuterade sedan gemensamt för en samstämd kvalitetsbedömning. Granskade artiklar 
hade alla utom två, medelhög eller hög nivå på kvalitén enligt författarnas tolkning av 
granskningsmallen, där vetenskaplig relevans och redlighet samt urval och procedur vägde 
tyngst, se tabell 4, Bilaga 2. Två artiklar med låg nivå exkluderades från studien då de inte 
följde vetenskaplig metod och uppbyggnad. 
  
Dataanalys  

Inkluderade artiklar lästes i sin helhet av båda författarna enskilt samt gemensamt flera gånger 
vilket gav en ökad förståelse av innehållet enligt Polit och Beck (2017) och integrative 
analysmetod inspirerat av Whittemore och Knalf (2005) analyserade litteraturstudiens artiklar 
med kvantitativ design. Artiklarnas resultattabeller tolkades om till textenheter och jämfördes 
sedan med varandra, liknande textenheter samlades under övergripande tema med 
underrubriker som beskrev artiklarnas resultat. Analysens syfte var att sammanställa likheter 
och olikheter från artiklarnas resultat som svarade mot litteraturstudiens syfte. Två tema 
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framkom: somatisk och psykisk påverkan med underrubriker: ökat tryck, andningspåverkan, 
minskad rörlighet samt ökad dödlighet och smärta, obehag, ångest, tema och underrubriker 
redovisas i tabell 1. Litteraturstudiens redovisas i text, tabeller samt figurer för att tydliggöra 
resultatet.  Litteraturstudiens 13 artiklar sammanställs i artikelmatriser samt redovisas i en 
översikt av kvalitetsgranskning (se bilaga 2 och 3).     
    
Forskningsetiska övervägande  

All data som inkluderades i litteraturstudien hade genomgått en etisk prövning, antingen från 
en etisk kommitté eller från den publicerande tidskriften. Författare till litteraturstudie har 
skyldighet att redovisa allt material oavsett om de inkluderande studierna främjar syftet med 
litteraturstudien eller ej (Polit & Beck, 2017). 
De studier som ej ansökt om tillstånd hos en etisk kommitté påvisade ett etiskt 
förhållningssätt genom att deltagarna medverkat frivilligt efter erhållen skriftlig information 
samt lämnat skriftligt samtycke och ansågs därmed av författarna uppfylla de etiska 
principerna. Författarna är idag anställda inom ambulansverksamheten och harv därigenom en 
förförståelse inom spinal immobilisering, denna förförståelse har tagits i beaktning och ett 
objektivt förhållningssätt eftersträvades under hela processen. 

Resultat  
Litteraturstudiens resultat byggdes på en sammanställning av 13 kvantitativa artiklars resultat. 
Studierna genomfördes i USA (5), Nederländerna (4), Iran (1), Storbritannien (1), Island (1) 
och Turkiet (1) och utfördes på deltagare, patienter eller via retrospektiv granskning av 
traumajournaler. Demografisk data så som kön och ålder redovisades i de flesta studier och en 
studie påvisade skillnad utifrån datan i sitt resultat.  Body Mass Index (BMI) och deltagarnas 
längd var andra aspekter som beskrevs i några studier och redovisas i litteraturstudien där det 
var väsentligt, de faktorer som besvarade syftet redovisas genom två tema och fem 
underrubriker. 
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Tabell 1 tema och underrubriker 

 

 
Smärta, Obehag, Ångest 

Deltagare som blev immobiliserade på en hård ryggbräda värderade sin smärtupplevelse med 
hjälp av Visual Analog Scale (VAS) (Bruijns, Guly & Wallis, 2013; Edlich et al., 2009; 
Hemmes, Poeze & Brink, 2010). Två andra studier använde Numeric Rating Scale (NRS) för 
uppskattande av smärta (Ham, Schoonhoven, Schuurmans & Leenen, 2016; Oosterwold et al., 
2016).  
I Edlich et al., (2009) mättes VAS vid tre tillfällen, vid uppstart, efter 15 minuter och åter igen 
efter 30 minuter. En skillnad dokumenterades i ökad upplevelse av smärta och obehag ju 
längre tid deltagaren var immobiliserad. Försöket upprepades med en polstrad ryggbräda och 
smärtupplevelsen var markant lägre, men även nu ökade upplevelsen av smärta över tid. 
I Bruijns et al. (2013) studie som utfördes på helkroppsimmobiliserade deltagare, fick alla en 
ökad upplevelse av smärta enligt VAS dokumentation, även upplevelse av obehag ökade från 
utgångsvärdet till efter 10 minuters helkroppsimmobilisering. Av deltagarna i Ham et al. 
(2016) upplevde 182 av 288 smärta, främst från nacklob, vid immobilisering och kvinnliga 
deltagare upplevde mer smärta än manliga deltagare. Karason, Reynisson, Sigvaldson & 
Sigurdsson (2014) registrerade att olika modeller av halskrage upplevdes mer eller mindre 
obehagliga för patienter medan Hemmes et al. (2010) påvisade att deltagare upplevde den 
hårda ryggbrädan som mer obehaglig än den polstrade. 
En del patienter med traumadiagnos upplevde ökad grad av oro och ångest samt smärta efter 
immobilisering enligt Oosterwold et al. (2016). 
 

Psykisk påverkan

Smärta, Obehag, 
Ångest

Ökat tryck
Andnings-
påverkan

Ökad 
dödlighet

Minskad 
rörlighet

Ala et al. 2016 X

Ay et al. 2011 X

Bruijns et al. 2013 X X

Edlich et al. 2009 X X X

Ham et al. 2016 X X

Ham et al. 2017 X

Haut et al. 2010 X

Hemmes et al. 2010 X X

Karason et al. 2014 X X

Nemunaitis et al. 2015 X

Oosterwold et al. 2016 X X

Stone et al. 2010 X

Vanderlan et al. 2009 X

Somatisk påverkan
Artikel



 

 12 

Ökat tryck 

En signifikant skillnad i mätvärde för vävnadstryck på nacklob och korsben rapporterades vid 
immobilisering med hård ryggbräda jämfört med polstrad ryggbrädan, även trycket på 
skulderblad var högre vid immobilisering med opolstrad ryggbräda (Hemmes et al., 2010).  
Trycksår av grad I eller II som uppkom på grund av immobiliseringsutrustning 
dokumenterades hos 268 av 342 patienter. Märken på huden vilket indikerade ökat 
vävnadstryck återfanns på 221 av 342 patienter efter immobilisering med halskrage och 
huvudstöd. Trycksår samt märke uppstod främst på rygg, skuldror och bröstkorg.   
 
Deltagare med högt BMI löpte större risk att få märke av utrustningen än vad de med lägre 
BMI (Ham et al., 2016). Edlich et al. (2009) påvisade däremot inte att BMI påverkade 
deltagarnas smärtupplevelse. Tryck på vävnaden var högre då deltagarna var immobiliserade 
på hård ryggbräda utan polstring jämfört med den polstrade ryggbrädan. 
Ham, Schoonhoven, Schuurmans & Leenen (2017) konstaterar att trycksår från halskrage vid 
immobilisering var lokaliserade till haka och bakhuvud hos majoriteten av patienterna.  
Nemunaitis et al. (2015) visade att deltagare som immobiliserades på ryggbräda ökade 
vävnadstrycket med 3 % över korsbenet under 40 minuters immobilisering. Försöket 
upprepades med en gelpad som polstring och då uppmättes ett lägre vävnadstryck. Att polstra 
med gelpad minskade det sakrala trycket med 27 %. Längre deltagare dokumenterades med 
ett högre tryck över korsbenet än vad korta deltagare samtidigt som deltagarnas BMI inte var 
en faktor som påverkade vävnadstrycket. 
Stone, Tubridy & Curran (2010) studerade halskragens effekt på deltagarnas vena jugularis 
och arean på inre halsvenen ökade när halskragen var applicerad jämfört med 
utgångsmätningen. Som mätmetod användes en utvändig ultraljudsson vilket påvisade en 
genomsnittlig procentandelökning på 37 %, vilket kan vara en förklaring till ökat 
intrakraniellt tryck hos patienter med halskrage.  
Alla halskragar i studien visade på ett ökat tryck på inre halsvenen jämfört med 
utgångsvärdet. Philadelphia gav högst ökning medan Stifneck visade lägst ökning av de 
testade modellerna. En intravaskulär kateter i vena jugularis, placerad under skallbasen, 
användes som mätmetod och placeringen verifierades med röntgenbild (Karason et al., 2014). 
 
Andningspåverkan 

Påverkan av andning rapporterades i flera studier, där Ala et al. (2016) påvisade en skillnad 
vid spirometriundersökningar på patienter med eller utan halskrage. Spirometrivärden mättes 
tre gånger vid varje tillfälle och det bästa resultatet registrerades. Efter halskragen avlägsnats 
förbättrades värdet för forcerad utandning (FEV1) samt forcerad vitalkapacitet (FVC), kvoten 
mellan mätvärdena visade ingen signifikant skillnad. Liknande effekt uppstod hos deltagare 
som utförde spirometriundersökning under immobilisering med hård ryggbräda, både FEV1 
och FVC minskade signifikant medan kvoten mellan dessa inte påverkades enligt Ay et al. 
(2011). Ett utgångsvärde dokumenterades innan deltagarna blev immobiliserade, mätningen 
upprepades efter fem och 30 minuters immobilisering. Varje tillfälle bestod av tre mätningar 
varav det bästa resultatet registrerades i dataanalysen (ibid.).  
Oosterwold et al. (2016) visade att immobiliserade patienter upplevde andningspåverkan 
under transport in till sjukhus. 
Deltagare immobiliserades med halskrage, hård ryggbräda samt huvudstöd och sedan 
räknades andningsfrekvensen manuellt under en minut. Ett utgångsvärde innan 
immobilisering utgjorde riktvärdet för deltagaren och värdet jämfördes fortlöpande under 
studien. En viss påverkan på andningen kunde ses men ingen klinisk betydelse kunde påvisas 
(Bruijns et al., 2013). 
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Minskad rörlighet  

Fyra olika halskragar testades i en studie där alla gav signifikant minskad rörlighet i 
halskotpelaren i jämförelse med när deltagarna var utan halskrage. Halskragen Vista och 
Philadelphia begränsade rörligheten mest (Karason et al., 2014). 

Hård ryggbräda polstrad med uppblåsbar madrass i huvudsyfte att tryckavlasta patienter gav 
även minskad rörlighet i ländryggen vid helkroppsimmobilisering jämfört med opolstrad 
ryggbräda (Edlich et al., 2009). 

 

Ökad dödlighet 

Patienter med cervicala penetrerade skador löpte större risk att avlida vid spinal 
immobilisering framför allt då halskrage användes. Av de immobiliserade patienterna avled 
80 % medan 20 % av patienterna utan immobilisering avled. Snedfördelning berodde till 
störst del på fördröjd avtransport från olycksplats samt att immobiliseringsutrustning döljde 
dödliga skador för personalen. Ovilja bland personalen att avlägsna applicerad utrustning för 
att underlätta behandling av dödliga skador kunde även det varit en del i den ökade 
dödligheten. Vidare visade studien att 22 patienter inkom till akutmottagningen under 
pågående hjärtlungräddning, varav 18 patienter hade immobiliserats (Vanderlan, Tew & 
McSwain, 2009). Liknande resultat påvisade Haut et al. (2010) i sin studie där dödligheten 
var två gånger så hög hos immobiliserade patienter jämfört med icke immobiliserade. Den 
ökade risken att avlida påträffades hos patienter med skottskador men påvisades ej vara en 
ökad risk för patienter med stickskador. Likaså visade resultatet att de immobiliserade 
patienterna hade måttliga till allvarliga skador medan de icke immobiliserade patienterna inte 
var lika allvarligt skadade vilket kunde vara en orsak till den ökade dödligheten (ibid.). 
 

Diskussion 
 
Sammanfattningsvis visade litteraturstudien att patienter upplevde somatiska och psykiska 
påföljder av spinal immobilisering prehospitalt. Smärta, obehagskänsla samt ångest 
rapporterades i hälften av de inkluderade artiklarnas resultat, patienter löpte även hög risk att 
drabbas av trycksår framför allt på skuldror, korsben och bakhuvud. Halskragen orsakade 
även ett ökat intrakraniellt tryck, vilket kan vara av negativ betydelse vid svåra skallskador. 
Patienter som immobiliserades efter penetrerande trauma löpte ökad risk att avlida jämfört 
med de patienter som inte immobiliserades. 

 

Metoddiskussion 

En deskriptiv litteraturstudie valdes som metod då det anses vara ett bra tillvägagångssätt för 
att sammanställa nuvarande vetenskap inom ett specifikt forskningsområde (Polit & Beck, 
2017). En systematisk översikt sammanställer relevant litteratur genom utförande i tydliga 
steg vilket ökar tillförlitligheten och kvalitén. 
 
Ett alternativ till litteraturstudie kunde vara kvalitativ design, fokus skulle då snarare hamnat 
på den subjektiva upplevelsen av spinal immobilisering än den komplexitet som framkom 
genom att genomföra en deskriptiv litteraturstudie. Författarnas ovana att genomföra 
forskningsintervjuer, gav ett antagande att information kunde förbises till följd av bristande 
intervjuteknik om denna metod valts. Mixed Methods är en design som involverar kvalitativ 
och kvantitativ data, antingen i en och samma studie eller genom att flera studier med olika 
metoder samlas och syntetiserar resultaten (Polit & Beck, 2017). Mixed Methods många 
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fördelar är frihet att använda en design som anstår frågeställningen bäst och belysa både 
kvantitativa samt kvalitativa aspekter. Om designen använts kunde objektiva mätvärde 
kombineras med patienternas upplevelse och en sammansatt tolkning av de båda resultaten 
kunde ha utförts. Både intervjustudier samt Mixed Methods studier kräver högre arbetsinsats 
av författarna och underlättas med vana av vald metod vilket gjorde författarna ambivalenta 
inför metoderna. Med hänsyn till ramarna för att skriva examensarbete och författarnas 
erfarenheter av forskning valdes därför en deskriptiv litteraturstudie. Författarna hade 
erfarenheter från litteraturstudier sedan tidigare vilket sågs som en styrka i processen. 
 
För att söka fram artiklar användes databaserna CINAHL och PubMed, vilka är de mest 
använda databaserna inom omvårdnad samt medicin (SBU, 2017; Henricsson, 2017).  
Författarna bör vara väl förtrogna med databaser som används och till hjälp har de flesta 
databaser en hjälpfunktion som kan bidra till ökad förståelse till databasens uppbyggnad (Polit 
& Beck, 2017). En erfaren bibliotekarie anställd på Örebro universitet hjälpte till att förstå 
samt använda databaserna, vilket rekommenderas av Henricsson (2017). Vidare har båda 
författarna deltagit i undervisning inom databassökningar, samt tagit del av universitetets 
undervisningsmaterial inom kursen. Tillsammans har dessa åtgärder bistått med att författarna 
känner sig förtrogna med sökprocessen. 
Det fanns inte ett enskilt tydligt ämnesord som beskrev immobilisering optimalt, därför 
användes olika sökord som ”cervical collar” och ”spinal immobilisering” då en del studier 
utförts på effekter av halskrage samt några har sett immobilisering som ett helhetsperspektiv. 
Oavsett detta kan författarna ha förbisett relevanta sökord vilket kan ha påverkat resultatet. 
Databasernas egna ämnesord samt förslag på närliggande ämnesord användes, MeSH-termer 
och Major Headings kombinerades med fritextsökning för att säkerställa bredden av träffar 
inom området. Samtliga artiklars referenslistor genomsöktes manuellt för att hitta ytterligare 
relevanta artiklar som svarade på studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Många artiklar som 
framkom i den manuella sökningen föll bort relaterat till datainsamlingens begränsningar och 
inkluderas därför inte i litteraturstudien. 
Aktuell forskning eftersträvades vilket medförde att författarna valde studier publicerade 
2009–2019 vilket kan ha påverkat resultatet då många studier relevanta för syftet utfördes i 
slutet av 1990-talet samt början av 2000-talet. De äldre exkluderade studierna påvisade 
liknande påverkningar av spinal immobilisering som de aktuella studier gjorde, författarna 
bedömde därför att studiens resultat ej påverkades av begränsning av årtal. Enligt Polit och 
Beck (2017) ökade studiens reliabilitet om enbart peer reviewed artiklar inkluderas och 
kvalitetsgranskning innan publicering ökar litteraturstudiens reliabilitet. Författarna läste 
artiklarna enskilt och sedan gemensamt för att säkerställa att ingen relevant information 
förbisågs, urvalsprocessen genomfördes gemensamt fram tills artiklarna lästes i sin helhet.  
 
En granskningsmall utformad av Örebros Universitet användes för att säkerställa att 
inkluderade artiklar uppfyllde godkänd kvalitetsnivå. Granskningsmall är ett krav för att göra 
en bra och systematisk granskning av artiklar (SBU, 2017). Rekommendationer inom 
uppsatsskrivandet är att använda sig av en färdig granskningsmall vilket författarna följde. 
Artiklarna granskades enskilt och gemensamt av författarna för en samstämmig syn av 
kvalitén vilket rekommenderades som ett sätt att stärka reliabiliteten enligt Henricsson (2017). 
Författarnas brist på erfarenhet att granska vetenskapliga artiklar kan ha lett till att någon 
artikel har bedömts felaktigt. Två artiklar som mötte inklusionskriterierna exkluderades efter 
kvalitetsgranskningen. 
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Etisk diskussion 

Forskning på omhändertagande av patient utsatt för trauma innebär ofta etiska utmaningar då 
det ej är försvarbart att ge behandling till en patient men neka en annan patient samma 
behandling, för att på så sätt undersöka vilken behandlingsmetod som är mest effektiv. Därför 
är de flesta studier som inkluderats i denna litteraturstudie utförda på deltagare eller 
retrospektiv granskning av traumajournaler. 
 
Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva spinal immobilisering med halskrage respektive hård 
ryggbräda prehospitalt. De flesta aktuella studier innefattade deltagare snarare än patienter 
och de har troligtvis har en större toleransnivå mot immobiliseringsutrustning än patienter 
utsatta för trauma, både somatiskt och psykiskt. Miljön där deltagarna utsattes för 
interventionerna var tryggare och mer kontrollerad än vad olycksplatsen där patienter utsatta 
för trauma är, vilket kan ha påverkat resultatet i studierna. Motsatt till litteraturstudiens 
resultat som påvisade att halskrage ger minskad rörlighet i halskotpelaren visade Dixon, 
O´Halloran & Cummins (2014) att patienter som med hjälp av instruktioner från personal 
själva fick förflytta sig ut ur fordon hade minst rörelse noterat i halskotpelaren jämfört med 
både manuell stabilisering samt immobilisering med halskrage. Detta i samband med vad 
Sundstrøm, Asbjørnsen, Habiba, Sunde & Wester (2014) påvisade i sin systematiska 
litteraturöversikt, att evidensgraden för användandet av halskrage är låg och verksamhetens 
användande av utrustningen vilar enbart på gammal beprövad erfarenhet och ej på aktuell 
forskning.  Detta förfarande är inte överensstämmande med vedertagen metod inom 
evidensbaserad omvårdnad och användandet av halskrage bör därför revideras.  
 
I litteraturstudien framkom rubriken ökad dödlighet hos immobiliserade patienter med 
penetrerande trauma. Haut et al. (2010) visade att de immobiliserade patienterna var 
allvarligare skadade än de icke immobiliserade vilket kan ha påverkat studiens resultat då 
man inte kan bortse från att det var skadans allvarlighet som orsakade dödsfallen och inte 
immobilisering. Samtidigt påvisade studier att fördröjning på olycksplats i samband med 
immobilisering utsätter patienterna för fördröjd vård.  
I studien av Grayson (2013) framkom att dödligheten fördubblades hos immobiliserade 
patienter jämfört med icke immobiliserade. Sammanfattningsvis avslutas artikel med frågan 
om immobilisering överhuvudtaget hjälper större delen av patienter som immobiliserats, då 
handläggandet bevisligen skadar flertalet av patienterna vilket överensstämmer med 
litteraturstudiens resultat. Dessa resultat går stick i stäv med ambulansverksamhetens 
riktlinjer samt ambulanssjuksköterskans kompetensområde, vilket bygger på att främja 
välbefinnande, förebygga ohälsa, lidande och utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS, 2012). Spinal immobilisering har 
ifrågasatts de senaste åren och en meta-analys av Kwan et al (2005) påvisade att ingen 
forskning stödjer användandet av spinal immobilisering. Specialistsjuksköterskan skall i sin 
kompetens ha en viktig roll inom evidensbaserade omvårdnad där empatisk förmåga, 
identifiering av problematik samt värdera information ingår (Socialstyrelsen, 2019). 
 
Risk för ökat tryck cirkulatoriskt genom trycksår samt intrakraniellt tryck påvisades. I 
litteraturstudiens resultat var de inkluderade artiklarna som påvisade ökad risk för 
intrakraniellt tryck utförda på deltagare och de fick alla ett ökat tryck efter halskrage 
applicerades. Studier vilket påvisade risken för trycksår av immobiliseringsutrustning utfördes 
både på deltagare samt patient utsatt för trauma och tiden som spenderades immobiliserad 
hade en direkt förbindelse med risker att utsättas för skada av utrustningen.  
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Halskrage används av ambulansverksamheten och ingår i de nationella riktlinjerna för 
immobilisering av patient utsatt för trauma. Kliniska riktlinjer är ett betydelsefullt beslutstöd 
som innehåller rekommendationer för patientomhändertagande och rekommendationerna 
skall baseras på systematiska översikter av aktuell forskning, men där det saknas översikter 
kan rekommendationerna grundas på erfarenhetsbaserad kunskap. Riktlinjer är behjälpliga 
med minskande av oönskade variationer i omhändertagandet av patienter (Woolf, Grol, 
Hutchinson, Eccles & Grimshaw, 1999).  Samtidigt som Larson, Delnat, Moore & Haute 
(2017) påvisade i sin litteraturöversikt att personal har svårt att applicera halskragen korrekt 
vilket lett till ytterligare risker för patienterna. Vidare var även en korrekt applicerad 
halskrage till hinder i hantering av luftvägen på akutmottagningen och de gav samtidigt en 
ökad frekvens av röntgenundersökningar. Skador orsakade av halskragen var 
väldokumenterade vilket gav en oro att dessa skador överstiger nyttan med halskragen för 
patienterna (ibid.).  
 
Evidensgraden för spinal immobilisering är låg men rekommenderas fortfarande av 
ambulansverksamheten i form av riktlinjer. Därför bör vakna och alerta patienter som utsatts 
för trauma frikännas från immobilisering på olycksplats efter anamnes och 
kroppsundersökning genomförts utan avvikande fynd i syfte att inte utsätta patienter för 
immobilisering utan grund (Larson et al., 2017).  
Skallskadade patienter på IVA där det intrakraniella trycket mätt efter halskrage applicerats, 
visade nio av tio ett ökat tryck. Det intrakraniella trycket förblev något förhöjt efter 
interventionen i jämförelse med utgångsvärdet, förmodligen orsakades det ökade trycket av 
begränsning i det venösa återflödet i vena jugularis. Eftersom skallskador i sig ger ett ökat 
intrakraniellt tryck, är applicering av halskrage kontraindicerat enligt Mobbs, Stoodley och 
Fuller (2002) vilket även litteraturstudiens resultat stödjer. 
 
Användandet av NEXUS-kriterier ökar förmågan att bedöma vilka patienter som utsatts för 
trauma som är i behov av immobilisering. Sensitivitet med NEXUS-kriterierna för att utesluta 
klinisk signifikant nackskada är 99,6 % men till skillnad från Canadian C-spine rules, tas 
ingen beaktning för ålder i NEXUS. Kriterierna skall därför användas med försiktighet hos 
individer över 65 år (Hoffman et al., 2000; Stiell et al., 2001). Ryggbräda upplevdes som både 
obekväm och smärtsam för patienter och kunde vålla trycksår, uppkomst av trycksår kan ske 
upp till åtta dagar efter immobiliseringen. Risken med smärtsam utrustningen var många små 
förflyttningar i tryckavlastande syfte, vilket ledde till ökad rörlighet hos patienten vilket är 
motsatts till  grundläggande uppfattningen med spinal immobilisering (Biller & Jacobson, 
2012). 
 
Sundstrøm, Asbjørnsen, Habiba, Sunde & Wester (2014) påvisade i sin systematiska 
litteraturöversikt, att evidensgraden för användandet av halskrage är låg och verksamhetens 
användande av utrustningen vilar enbart på beprövad erfarenhet och ej på aktuell forskning, 
vilket inte är en vedertagen metod inom evidensbaserad omvårdnad. 
Få patienter har nytta av halskrage och andra riktlinjer än NEXUS för frikännande av spinal 
immobilisering krävs, för på så sätt enbart fånga patienter med hög risk för spinala skador. 
Vidare bör polstrad ryggbräda eller vakuummadrass användas i stället för den hårda 
ryggbrädan som vanligtvis används idag (ibid.). 
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Slutsats  
 
Sammanfattningsvis påvisar litteraturstudiens resultat flera negativa följder både somatiskt 
och psykiskt för patienter som utsätts för spinal immobilisering. Den minskade rörligheten 
vilket är immobiliseringens grundtanke, var enligt andra studier inte tillräcklig för att 
motivera risktagandet i samband med nuvarande utrustning och polstrad ryggbräda eller 
vakuummadrass bör användas i stället för den hårda ryggbrädan som vanligtvis används idag. 
Ambulansverksamheten kommer till hösten erhålla nya riktlinjer av Sveriges medicinskt 
ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan (SLAS) gällande spinal immobilisering 
prehospitalt och användandet av halskrage kommer troligtvis helt försvinna eller få reducerat 
användningsområde inom verksamheten. Nyheten kommer att presenteras under FLISA 
kongressen i september 2019, flera av litteraturstudiens inkluderade artiklar återfinns som 
referenser till denna revidering. Förändring inom spinal immobilisering främjar 
patientsäkerhet samt minskar tid för avtransport till sjukhus vilket gagnar patienten. Nya 
riktlinjer baseras då på evidens och aktuell forskning snarare än gammal beprövad erfarenhet 
vilket den i nuläget gör. 
 
 

Klinisk implikation och fortsatt forskning  
 
Framtida forskning behöver klarlägga vilken metod som frambringar den säkraste 
rörelsebegränsningen hos patienter utsatta för trauma samtidigt som den inte påverkar 
patienten negativt.  
Socialstyrelsen (2019) anser att nya metoder bör införas under ordnade former i hälso- och 
sjukvård, de bör granskas både vetenskapligt och hälsoekonomiskt. En kedja av insatser krävs 
inför införandet av nya behandlingsmetoder innan de appliceras på patientnivå. Flera resultat 
från randomiserade studier som sammanställts i systematiska översikter är önskvärt inför 
införandet av ny behandling i klinisk verksamhet.  
 
  



 

 18 

Referenslista  
*Resultat artiklar 
 
*Ala, A., Shams-Vahdati, S., Taghizadieh, A., Miri, S.H., Kazemi, N., Hodjati, S.R., & 
Jalilzadeh-Binazar, M. (2016). Cervical collar effect on pulmonary volumes in patients with 
trauma. European Journal of Trauma Emergency Surgery, 42, 657-660.  
doi:10.1007/s00068-015-0565-1 
 
*Ay, D., Aktas, C., Yesilyurt, S., Sarikaya, S., Cetin, A., & Özdogan, E.S. (2011), Effects of 
spinal immobilization devices on pulmonary function in healthy volunteer individuals. 
Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 17(2), 103-107. 
doi:10.5505/tjtes.2011.53333 
 
Billier, D. & Jacobson, R. (2012). Complications from pre-hospital immobilisation. Journal 
of Paramedic Practice 4 (5), 277-282.  
 
*Bruijns, S.R., Guly, H.R., & Wallis, L.A. (2013). Effect of spinal immobilization on Heart 
Rate, Blood Pressure and Respiratory Rate. Prehospital and Disaster Medicin, 28(3), 210-
214. doi:10.1017/S1049023X13000034  
 
Dixon, M., O´Halloran, J., & Cummins, N.M. (2014). Biomechanical analysis of spinal 
immobilisation during prehospital extrication: a proof of concept study. Emergency medical 
Journal 31, 745-749. doi:10.1136/emermed-2013-202500 
 
*Edlich, R.F., Mason, S.S., Vissers, R.J., Gubler D.K., Thacker, J.G., Pharr, P….. 
& Long III, W.B. (2011). Revolutionary advances in enhancing patient comfort on patients 
transported on a backboard. American Journal of Emergency Medicine, 29, 181-186.  
doi:10.1016/j.ajem.2009.08.027 
 
Flodgren, G., Rojas-Reyes, M. X., Cole, N. & Foxcroft, D. R. (2012). Effectiviness of 
organizational infrastructures to promote evidence-based nursing practice (Review). 
Cochrane Database of Systematic Reviews,2 doi:10.1002/14651858.CD002212.pub2. 
 
Fox, A, (2014). Assessment and Treatment of Spinal Cord Injuries and Neurogenic Shock. 
Journal of Emergency Medical Services, 11(39) 1-10. Hämtad 190425 
https.www.jems.com/articles/print/volume-39issue-11features/as.  
 
Grayson, S.K. (2013). Does Spinal Immobilization Help Patients? EMS World, 1-11. 
Hämtad 20190326 https://www.emsworldexpo.com 
 
Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of 
innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank 
Quarterly, 82 (4) 581-629. 
 
Grol, R. & Grimshaw, J. (2003). From best evidence to best practice: Effektiv implementation 
of change in patients´ care. The Lancet, 362 (9391) 1225-1230. 
 
 
 
 



 

 19 

*Ham, W.H.W., Schoonhoven, L., Schuurmans, M.J., & Leenen, L.P.H. (2016). 
Pressure ulcers indentation marks and pain from cervical spine immobilization with 
extrication collars and headblocks: An observational study. International Journal of the Care 
of the Injured, 47, 1924-1931. doi:10.1016/j.injury.2016.03.032 
 
*Ham, W.H.W., Schoonhoven, L., Schuurmans, M.J., & Leenen, L.P.H. (2017). Pressure 
ulcers in trauma patients with suspected spine injury: a prospective cohort study with 
emphasis on device-related pressure ulcers. International Wound Journal,14, 104-111 
doi:10.1111/iwj.12568 
 
*Haut E.R., Kalish B.T., Efron D.T., Haider A.H., Stevens K.A., Kieninger A.N., … Chang 
D.C. (2010). Spine immobilization in penetrating trauma: more harm than good? Journal of 
Trauma, 68(1), 115–121. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3181c9ee58 
 
Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB  
 
*Hemmes, B., Poeze, M., & Brink, P.G. (2010). Reduced tissue-interface Pressure and 
Increased Comfort on a Newly Developed Soft-Layered Long Spineboard. The Journal of 
Trauma Injury, Infection and Critical Care, 68(3) 593-598. 
doi:10.1097/TA.obo13e3181a5f304 
 
Hoffman, J.R., Mower, W.R., Wolfson, A.B., Todd, K.H., & Zucker, M.I. (2000). Validity of 
a set of clinical criteria to rule out injury to the cervical spine in patients with blunt trauma. 
The New England Journal of Medicine, 343 (2) 94-99. 
 
Holla, M. (2011). Value of rigid collar in addition to head blocks: a proof of principle study. 
Emergency Medical Journal, 29 104-107. doi: 10.1136/emj.2010.092973 
 
Holtz, A, (2009). Behandling av akut ryggmärgsskada. Läkartidningen, 11(106) 757-762. 
 
Jin, P.F.K., Goslings, J.C., Luitse, J., & Ponsen, K.J. (2007). A Retrospektive study of five 
clinical criteria and one age criterion for selective prehospital spinal immobilization. 
European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 4, 401-406. 
doi:10.1007/s00068-007-6197-3 
 
*Karason, S., Reynisson, K., Sigvaldson, K., & Sigurdsson, G.H. (2014). Evaluation of 
clinical efficacy and safety of cervical trauma collars: Differences in immobilization,effect on 
jugular venos pressure and patient comfort. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation 
and Emergency Medicine, 22(37)1-7. doi:10.1186/1757-7241-22-37 
 
Krell, J.M., McCoy, M.S., Sparto, P.J., Fisher, G.L., Stoy. W.A., & Hostler, D.P. (2006). 
Comparison of the Ferno Scoop Stretcher with the Long Backboard for Spinal 
Immobilization. Prehospital Emergency Care,10, 46-51. 
doi:10.1080/10903120500366375 
 
Kwan, I., & Bunn, F, (2005). Effects of Prehospital Spinal Immobilization:A Systematic 
Review of Randomized Trials on Healthy Subjects. Prehospital and Disaster Medicine, 20 
(1), 47-53. doi: 10.1017/S1049023X00002144. 
 



 

 20 

Larson, S., Delnat, A.U., Moore, J., & Haute, T. (2017). The Use of Clinical Cervical Spine 
Clearence in Trauma Patiens: A Literature Review. Journal of emergency nursing 44(4), 368-
374. doi:org/10.1016/j.jen.2017.10.013 
 
Mays, B. (2016). Is full pre-hospital spinal immobilisation best for the patient? A review of 
current controversies. Journal of Paramedic Practice, 8(4), 176-183.  
 
Mobbs, R.J, Stoodley, M.A., & Fuller, J. (2002). Effect of cervical hard collar on intracranial 
pressure after head injury. ANZ Journal of Surgery, 72, 389-391.  
doi:10.1046/j.1445-2197.2002.02462.x 
 
*Nemunaitis, G., Roach, M.J., Boulet, M., Nagy, J.A., Kaufman, B., Mejia, M., & Hefzy, 
M.S. (2014). The effect of liner on the dispersion of sacral interface pressures during spinal 
immobilization. Assistive Technology, 27(1), 9-17. doi:10.1080/10400435.2014.940473 
 
Oomens, C.W.J., Zenhorst, W., Broek, M., Hemmes, B., Poeze, M., Brink, P.R.G., & Bader, 
D.L. (2013). A numerical study to analyze the risk for pressure ulcer development on a spine 
board. Clinical Biomechanics 28, 736-742. doi. org/10.1016/j.clinbiomech.2013.07.005 
 
*Oosterwold, J.T., Sagel, D.C., van Grunsven, P.M., Holla, M., de Man-van Ginkel, J., & 
Berben, S. (2016). The characteristics and pre-hospital management of blunt trauma patients 
with suspected spinal column injuries: a retrospective observational study. European Journal 
of Trauma Emergency Surgery, 43, 513-524. doi:10.1007/s00068-016-0688-z 
 
Pernik, M.N., Seidel, H.H., Blalock, R. E., Burgess, A.R., Horodyski, M-B., Rechtine, G.R., 
& Prasarn, M.L. (2016). Comparison of tissue-interface pressure in health subjects lying on 
two trauma splinting devices: The vacuum mattress splint and long spine board. International 
Journal of the Care of the Injured, 47, 1801-1805. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2016.05.018 
 
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for 
nursing practice. (10:e upplagan). Kina: Wolters Kluwer.  
 
Rahmatalla, S., Deshaw, J., Stilley, J., Denning, G., & Jennissen, C. (2018). Comparing the 
Efficacy of Methods for Immobilizing the Cervical Spine. Spine, 44 (1), 32-40.  
doi: 10.1097/BRS.0000000000002749 
 
RAS hämtad 20190326 kl 11 https://www.swenurse.se/globalassets/aktuellt-och-press-
svensk-sjukskoterskeforening/ambulans.kompbeskr.webb.pdf 
 
 
Sheerin, F., & De Frein, R, (2007). The Occipital and Sacral Pressures Experienced by 
Healthy Volunteers Under Spinal Immobilization: A Trial of Three Surfaces. Journal of 
Emergency Nursing, 33, 447-450. doi:10.1016/j.jen.2006.11.004 
 
 
Socialstyrelsen. (2019). Att arbeta evidensbaserat. Hämtat 20190423 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 
 



 

 21 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i 
hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: En handbok. (SBU:s handbok). 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Hämtat 20190325 
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf 
 
Stiell, I.G., Wells, G.A., Vandemheen, K.L., Clement, C.M., Lesiuk, H., De Maio, V.J. 
……Worthington, J. (2001). The Canadien C-Spine Rule for Radiography in Alart and Stable 
Trauma Patients. American Medical Association, 286 (15), 1841-1848 
 
*Stone, M.B., Tubridy, C.M., & Curran, R. (2010). The effect of rigid cervical collars on 
internal jugular vein dimension. Academic Emergency Medicine, 17, 100-102. 
doi:101111/j.1553-2712.2009.00624.x 
 
Sundstrøm, T., Asbjørnsen, H., Habiba, S., Sunde, G-A., & Wester, K. (2014). Prehospital 
Use of Cervical Collars in Trauma Patients: A Critical Review. Journal of Neurotrauma 31, 
531-540. doi:10.1089/neu.2013.3094 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Evidensbaserad vård och omvårdnad. Hämtad 
20190424 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-
publikationer/svensk.sjukskoterskeforening.ssf.om.evidensbasera.vard_2016_2016_webb.pdf 
 
*Vanderlan, W.B., Tew, B.E., & McSwain Jr, N.E. (2009). Increased risk of death with 
cervical spine immobilisation in penetrating cervical trauma. International Journal of the 
Care of the Injured, 40, 880-883. doi:10.1016/j.injury.2009.01.011 
 
Webber-Jones, J.E., Carmel, T. & Bordeaux, R.E. (2002). The Management and Prevention of 
Rigid Cervical Collar. Comlications Orthopaedic Nursing, 21(4),19-27.  
 
White, C.C., Domeier, R.M., & Millin, M.G, (2014). EMS Spinal Precautions and the use of 
the Long Backboard Resource Document to the Position Statement of the National 
Association of EMS physicians and the American college of surgeons committee on Trauma. 
Prehospital Emergency care, 18, 306-314. doi:10.31 09/10903127.2014.884197. 
 
Whittemore, R. & Knafl, K. (2005). The integrative reviw: updated methodology. Journal of 
Advaced Nursing, 52(5), 546-553. Doi:101111/j.1365-2648.2005.03621.x 
 
Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 
omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Woolf, S.H., Grol, R., Hutchinson, A., Eccles, M., & Grimshaw, J. (1999). Clinical 
gudielines: Potential benefits. Limitation, and harms of clinical guidelines. British Medical 
Journal, 318, 527-530. 
 
Örebro universitet. (2015). Granskningsmall för kvantitativa studier utan kontrollgrupp. 
Granskningsmallen är utformad och modifierad utifrån SBU:s granskningsmallar (2010 och 
2012), Polit och Becks (2012) kriterier, Pace et als (2012) Mixed Method Apprasial Tool 
(MMAT) och Critical Appraisal Skills Program, CASP ã(2013). Modifierad av Ulrica 
Nilsson, Instutitionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet. Tillgänglig 
Blackbord, Örebro universitet.  



 

 22 

Bilaga 1  

Tabell 2 Sökmatris  

 
* Peer Reviewed, English language, Published date 2009-2019, all adults 
 
  

Databas Sökord Resultat av 
sökning

 Urval 1  Urval 2  Urval 3 Urval 4

CINAHL 
190531 
kl.1500

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract  Lästa 
artiklar i 
fulltext

Artiklar 
inkluderade 
i studien

S1  cervical collars 391

S2  MH cervical collars 136

S3  immobilization 57765

S4 MH immobilization 3287

S5 emergency care 34555

S6 MH emergency care 22413

S7 prehospital 15616

S8 MH Prehospital Care 11648

S9 trauma patient 15622

S10 emergency patient 24513

S11 MH emergency 
patients

6712

S12 S1 OR S2 OR S3 OR S4 5987

S13 S5 OR S6 OR S7 OR S8 48525

S14 S9 OR S10 OR S11 38353

S15 S12 AND S13 AND S14 190

* 41 41 7 5 3
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Tabell 3 Sökmatris 
 

 
* Peer Reviewed, English language, Published date 2009-2019, all adults 
 
 

Databas Sökord Resultat av 
sökning

 Urval 1  Urval 2  Urval 3 Urval 4

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa i 
fulltext

inkluderade 
artiklar

PubMed 
190531 kl 
16:00

#1 immobilization 67803

#2 immobilization MeSH 
Terms

26444

#3 cervical collars 379

#4 cervical collars MeSH 
Terms

0

#5 spinal cord injury 67791

#6 spinal injuries 72715

#7 trauma patient 418 026

#8 emergency patient 207114

#9 #1 OR #2 OR #3 OR #4 68044

#10 #5 OR #6 96868

#11 #7 OR #8 581459

#12 #9 AND #10 AND #11 1149

* 234 234 67 (15 
dubbletter)
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Tabell 4 Översikt 

 

Författare (årtal) Vetenskaplig 
relevans och 
redlighet

Urval och 
procedur

Svarsfrekvens 
och bortfall

Utfallsmått Resultat Kritiskt 
förhållnings-
sätt

Bedömd 
kvalitetsnivå

Ala et al. (2016)
Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Ay et al. (2011)
Medel Medel Hög Medel Hög Hög Medel

Bruijns et al. 
(2013)

Medel Medel Hög Hög Hög Hög Medel

Edlich et al. 
(2011)

Medel Medel Hög Medel Hög Hög Medel

Ham et al. 
(2016)

Medel Medel Hög Medel Hög Hög Medel

Ham et al. 
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Medel Medel Hög Medel Hög Hög Medel

Haut et al. 
(2010)

Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Hemmes et al. 
(2010)

Hög Medel Hög Medel Hög Medel Medel

Karason et al. 
(2014)

Hög Medel Hög Medel Hög Medel Medel

Nemunaitis et 
al. (2014)

Medel Medel Hög Hög Hög Medel Medel

Oosterwold et 
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Hög Medel Hög Hög Hög Hög Hög
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Vanderlan et al. 
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Bilaga 3 Artikelmatris  
 
Författare, år, titel, 
tidskrift, volym, sidnr och 
land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Ala, A., Shams-Vahdati, 
S., Taghizadieh, A., Miri, 
S.H., Kazemi, N., Hodjati, 
S.R., & Jalilzadeh-
Binazar, M. (2016).  
 
Cervical collar effect on 
pulmonary volymes in 
patients with trauma.  
 
European Journal of 
Trauma Emergency 
Surgen 42, 657-660.  
doi:10.1007/s00068-015-
0565-1 
  
Iran 

Att undersöka 
effekterna på 
lungvolym och 
dyspné med 
borttagandet av 
halskrage på 
patienter med 
GCS 15 

Metod: observationsstudie 
 
Inklusions kriterier: patienter 
utsatta för trauma med GCS 15, 
inkomna till sex akutmottagningar 
i Iran, som skulle ta av halskrage 
Exklusionskriterier: Rökare, 
lungsjukdomar, bröstkorgstrauma, 
under 16 år samt över 65 år,  
GCS £ 14 samt multitrauma 
Urval:50 patienter inkluderades i 
studien varav 16 var kvinnor och 
34 var män. Medelåldern för 
kvinnor var 32 ± 11,21 och för 
män var medelåldern 29,9 ± 9.46 
Bortfall redovisas ej. 
Analysmetod: 
Par T test användes för analys av 
lungfunktion. P< 0,05 anses som 
statistiskt signifikant 

Hög 
 
Studiens styrka är att det 
är lätt att följa studiens 
gång, urval och procedur, 
resultat samt kritiskt 
förhållningssätt är väl 
dokumenterat.  
Studiens svaghet är att 
antalet före exkluderingen 
inte är specificerat samt 
att det inte framgår om 
några av de inkluderade 
patienterna valde att inte 
delta. 

Användandet av halskrage 
på patienter utsatta för 
trauma ger en signifikant 
minskning av 
lungfunktion och 
spirometriparametrar.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 
volym, sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Ay, D., Aktas, C., Yesilyurt, 
S., Sarikaya, S., Cetin, A., & 
Özdogan, E.S. (2011). 
 
Effects of spinal 
immobilization devices on 
pulmonary function in 
healthy volunteer 
individuals.  
 
Turkish Journal of Trauma 
&Emergency Surgery. 17(2), 
103-107. 
doi:10.5505/tjtes.2011.53333 
 
Turkiet 

Att demonstrera huruvida 
KED väst och lång 
ryggbräda begränsar 
lungfunktionen 

Metod:Tvärsnitt studie 
 
Inklusionskriterier: 
Framkommer ej 
Exklusionskriterier:  
Kronisk sjukdom, Övre 
eller nedre 
luftvägsinfektion, 
personer som 
medicinerade för någon 
sjukdom samt de som inte 
klarade att genomföra 
spirometritestet 
Urval: Kvar i studien 
blev 60 deltagare varav 33  
kvinnor och 27 män. 
Deltagarnas medianålder 
var 27.066 ± 6.51 
Yngsta deltagaren var 19 
år och den äldsta var 53 
år. 
Analysmetod: Student´s t 
test användes som 
statistisk analys av 
lungfunktion 
P< 0.05 

Medel 
 
Styrka: använder 
relevanta 
undersökningsmetoder 
och visar sitt resultat både 
i löpande text och 
diagram samt figurer. 
Svaghet: framgår inte hur 
stor populationen var från 
början och hur deltagarna 
tillfrågades att delta i 
studien.  
Studiens resultat och 
utfallsmått håller 
medelhög nivå samt 
urvalsprocessen kunde 
vara mer noggrant 
beskrivet.  

Efter att ha mätt 
deltagarnas utgångsvärde 
FEV 1 och FVC samt 
FEV 1/FVC så utfördes 
mätningarna med lång 
ryggbräda efter 5 minuter 
samt 30 minuter. Båda 
mätningarna påvisade 
större skillnader mellan 
utgångsvärdet och 
mätvärdena ju längre tid 
det gick, det vill säga att 
mätningarna efter 30 min 
gav större skillnader än 
de efter 5 minuter. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Bruijns, S.R., Guly, H.R., & 
Wallis, L.A. (2012). 
 
Effect of spinal 
immobilization on heart rate, 
blood pressure and respiratory 
rate. 
 
Prehospital and Disaster 
medicin vol 28(3), 210-214. 
doi: 
10.1017/S1049023X13000034 
 
Storbritannien. 
 
 

Fastslå huruvida smärta 
och obehag associerad 
med spinal 
immobilisering samt 
handgrepp, så som 
stockvändning påverkar 
vitalparametrar, puls, 
blodtryck och 
andningsfrekvens. 

Metod:Oblindad Prospektiv 
studie. 
Inklusionskriterier:deltagare 
anställda på akuten eller 
medicinstudenter. 
Exklusionskriterier känd 
hjärt-lungsjukdom eller intag 
av hjärtmedicin som påverkar 
hjärta, puls och blodtryck. 
Systoliskt blodtryck under 90 
eller över 180 samt puls 
under 60 eller över 120, 
Ryggproblem och gravida.  
Urval: 53 deltagare varav 11 
var män och 42 kvinnor. 
Inga bortfall. 
 
Analysmetod: Wilcoxon 
signed-rank test och Pearsons 
korrelations coefficient 
användes för analys av data 
P<0,05 

Medel 
 
Styrka: tydlig struktur, 
konklusion finns. 
Svaghet: deltagaren 
var van vid miljön och 
detta reducerar risken 
att drabbas av ångest. 
Fördelningen mellan 
kön av män och 
kvinnor kan ha 
påverkat resultatet.  

Andningsfrekvensen 
påverkas av spinal 
immobilisering, men 
påverkan är så liten att 
den inte har någon 
klinisk betydelse. Dock 
var tidsaspekten vid 
utförandet kort i 
jämförelse med 
patienters 
immobiliseringstid. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
volym, sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Edlich, R.F., Mason, S.S., 
Vissers, R.J., Gubler D.K., 
Thacker, J.G., Pharr, P….. 
& Long III, W.B. (2011).  
 
Revolutionary advances in 
enhancing patient comfort on 
patients transported on a 
backboard. 
 
 American Journal of 
Emergency Medicine. 29, 181-
186.  
doi:10.1016/j.ajem.2009.08.027 
 
USA 
 

Att dokumentera 
patientens nivå av 
obehag samt mäta 
vävnadstrycket på 
nacklob, skuldror 
och korsben som är 
i kontakt med 
ryggbräda samt 
upprepa mätningen 
när polstring 
användes. 
 
 

Metod: Observationsstudie 
 
Inklusionskriterier: Friska 
deltagare   
Exklusionskriterier: 
ryggproblem samt intag av 
smärtstillande de senaste 24 
timmarna. 
 
Urval:10 volontärer deltog 
varav 5 kvinnor och 5 män. 
Ålder 33-59 år med medelålder 
på 45.3 ± 9.38 
BMI hos deltagarna 
dokumenterades samt 
förhållandet mellan vikt-längd. 
 
Analysmetod: Statistisk analys 
gjordes med t test. 
Populationen power beräknades 
till 95%, P£0.05 

Medel 
 
Styrka: lätt att följa 
genomförd testperiod. 
Den är väl 
dokumenterad och 
relevant till studien. 
Svaghet: det framgår 
inte hur deltagarna blev 
rekryterade, att det inte 
diskuteras vilken klinisk 
relevans resultatet har 
samt inget förslag för 
fortsatt forskning finns.  
 

Belastningen på 
tryckpunkterna var 
signifikant högre på en 
ryggbräda utan polstring 
och deltagarna upplevde 
stort obehag av att vara 
immobiliserade på den. 
Polstrad ryggbräda gav 
mindre rörlighet i 
kotpelaren samt lägre 
vävnadstryck. 
VAS användes för att 
mäta smärtupplevelsen 
hos deltagarna, de fick 
lämna ett initialt värde  
samt efter 15 och 30 
minuter. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Ham,W.H.W., Schoonhoven,L., 
Schuurmans,M.J., & Leenen, 
L.P.H. (2016) 
 
Pressure ulcers indentation 
marks and pain from cervical 
spine immobilization with 
extrication collars and 
headblocks: An obesrvational 
study.  
 
International Journal of the 
Care of the Injured, 47, 1924-
1931. 
doi:10.1016/j.injury.2016.03.032 
 
Nederländerna 

Beskriva förekomst och 
svårighetsgrad av trycksår, 
märken, och smärta efter 
applikation av nackkrage 
och huvudblock. 

Metod: Obersvationsstudie 
  
Inklusionkreterier: 
patienter utsatta för trauma 
>18 år som immobiliserats 
med nackkrage och 
huvudblock och inkom till 
trauma 1center.  
Exklusionskriterier: 
Brännskadade, stora 
sårskador samt patienter 
som kom från ett annat 
sjukhus eller 
transporterades vidare från 
akuten 
Urval: 393 patienter mötte 
inklusionskriterierna. 144 
var kvinnor och 198 var 
män, medelåldern var 45 
år. Bortfall 51 patienter. 
Totalt inkluderades 342 
patienter. 
Analysmetoder:  Clooper-
Pearson exact metod. 
Mann-Whitney test, U-test, 
Chi-square test. P<0.05 

Medel 
 
Styrka: 
Informationsbias har 
aktivt motverkats i 
datainsamlingen. 
Urval och metod är 
väl dokumenterade. 
 
Svaghet: 281 patienter 
med misstänkt spinal 
skada mötte inte 
inklusionskriterierna 
och det stora bortfallet 
kan ha påverkat 
resultatet.   
 

75,4% av patienterna 
utvecklade kategori 
1trycksår och 2,9 % 
utvecklade kategori 2 
trycksår. 
Präglingsmärken 
observerades på 
64,6%. Utöver hade 
28,1% svåra 
präglingsmärken. 
63,2% upplevde 
smärta varav 38,5% 
upplevde svår smärta. 
Smärtan var 
lokaliserad till 
nacklobe. Kvinnor 
upplevde högre 
smärta än män. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Ham, W.H.W., Schoonhoven, L. 
Schuurmans, M.J., & Leenen, 
L.P.H.  (2017). 
 
Pressure ulcers in trauma 
patients with suspected spine 
injury:a prospective cohort study 
with emphasis on device-related 
pressure ulcers. 
 
International Wound Journal,14, 
104-111. doi:10.1111/iwj.12568 
 
 
Nederländerna. 

Undersöka frekvensen och 
egenskaper av trycksår och 
andel trycksår relaterade till 
immobiliseringsutrustning 
hos traumapatienter med 
misstänkt spinalskada. 

Metod: Prospektiv 
observations kohortstudie,  
Inklusionskriterier: 
patienter utsatta för trauma 
>18 år, immobiliserade 
med halskrage, ryggbräda 
och huvudstöd, inkommit 
via akuten på 
traumacentret. 
Exklusionkriterier: 
Trasig hud före ankomst. 
Brännskadade >10%, 
patient som transporterats 
vidare från traumacentret 
till annat sjukhus. 
 
Urval:Totalt inkluderades 
254 patienter av 623 
patienter utsatta för trauma  
varav 93 var kvinnor och 
161 var män, medianåldern 
var 52. Bortfall 369 
patienter. 
Analysmetod: Clopper-
Pearson exact metod 
 

Medel 
 
Styrka:Tydlig 
redovisad process 
Svaghet: stort bortfall 
samt att 
sjuksköterskorna var 
medvetna om studiens 
syfte och var extra 
observanta på 
trycksår. Vilket kan 
ha minskat risk för 
trycksår 
förebyggande.  

Majoriteten av 
trycksår som var 
relaterade till 
immobiliserings 
utrustningen var 13% 
orsakade av 
nackkrage.  
Trycksårs kategorin 
visade att 20 var i kat 
1, 27 i kat 2 och 1 i 
kat 3.  
 
Hos misstänkta 
ryggmärgsskadade 
patienter som 
immobiliserats är 
förekomst av trycksår 
relaterat till 
immobiliserings-
utrustningen hög. 
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Haut, E.R., Kalish, B.T., Efron, D.T., 
Haider, A.H., Stevens, K.A., Kieninger, 
A.N., Cornwell, E.E., & 
Chang, D.C. (2010). 
 
Spine Immobilization in Penetrating 
Trauma: More Harm than Good? 
The Journal of Trauma, Injury, 
Infection and Critical Care. 68(1), 115-
121. 
doi.org/10.1097/TA.0b013e3181c9ee58 
 
USA 
 
 

Undersöka skillnad i 
överlevnaden mellan 
patienter med 
penetrerade skador som 
immobiliserats vs icke 
immobiliserade 

Metod: Retrospektiv 
studie. 
Inklusionskriterier: 
patienter utsatta för 
trauma med skottskador 
eller knivhugg mellan 
åren 2001-2004. 
Exklusionskriterier 
Patienter där data fattades 
i journalen samt patienter 
som utsatts för trubbigt 
våld 
 
Urval: 45 284 journaler 
från olika traumacenter 
ingick i studien. Varav 
5 525 var kvinnor och 
39 759 var män. 
Medelåldern var 29 år. 
 
Analysmetod: Vilket 
datasystem som används 
framkommer men inte 
vilken analysmetod. 
P<0.001 

Hög 
 
Förklarar tydligt 
studiens olika steg.  
 
Styrka: resultatet 
redovisas i procent, i 
text samt i 
tabellform. 
Svaghet: 
transportsträckan in 
till sjukhus ej 
redovisas i 
journalen. Vilket kan 
ha påverkat studiens 
resultat. Framgår 
inte klart vilken 
analysmetod som 
används. 

Dödligheten var 
dubbelt så hög hos de 
patienter utsatta för 
trauma med 
penetrerande våld 
som 
immobiliserats,14,7% 
vs 7,2%. 
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Hemmes, B., Poeze, M., & Brink, 
P.G. (2010). 
 
Reduced tissue-interface pressure 
and increased comfort on a newly 
developed soft layered long 
spineboard. 
 
The Journal of Trauma. Injury, 
Infection and Critical Care vol 
68(3) 593-598. 
doi:10.1097/TA.obo13e3181a5f304 
 
Nederländerna 

Jämföra skillnader i 
vävnadstryck och upplevd 
bekvämlighet av tre olika 
immobiliseringsutrustningar, 
hård ryggbräda, 
vaccummadrass och en 
nyutvecklad ryggbräda med 
mjuk yta som underlag hos 
friska volontärer. 

Metod: Prospektiv, RTC, 
oblinded tvärsnittstudie. 
 
Inklusionskriterier: 
friska vuxna anställda på 
akuten eller 
medicinstudenter. 
Exklusionskriterier: 
Hudproblem samt tidigare 
obehagskänsla 
 
Urval: Totalt 30 deltagare 
deltog varav 11 kvinnor 
och 19 män. Medelåldern 
var 39± 11 
 
Analysmetod: 
Variansanalys  
P<0.05 
 

Medel 
 
Styrka: Tydlig 
redovisning av 
deltagare metod och 
resultat redovisas i 
diagram och tabeller. 
 
Svagheter; Studien 
utfördes på deltagare 
i en optimal miljö. 
Deltagare var 
immobiliserad under 
15 minuter.  

Polstrade ryggbräda 
gav mindre 
vävnadstryck än 
hårda ryggbrädan  
Den polstrade 
ryggbrädan 
upplevdes mer 
bekväm än den 
hårda ryggbrädan 
efter 1 min och efter 
15 min. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Karason, S., Reynisson, K., 
Sigvaldson, K., & Sigurdsson, 
G.H. (2014). 
 
Evaluation of clinical efficacy 
and safety of cervical trauma 
collars:Differences in 
immobilization,effect on jugular 
venos pressure and patient 
comfort. 
 
Scandinavian Journal of 
Trauma, Resuscitation and 
Emergency Medicine. 22(37), 
1-7. doi:10.1186/1757-7241-22-
37 
 
 
Island 

Att jämföra effektiviteten 
mellan fyra typer av 
nackkragar som används i 
traumavård vid 
immobilisering. Effekt på 
trycket på vena jugularis 
samt eventuell påverkan på 
förhöjt ICP samt 
upplevelsen av hur bekväm 
nackkragen kändes. 

Metod: observationsstudie 
 
Inklusionskriterier: 
deltagare som genomförde 
hälsotestet med godkänt 
resultat 
Exklusionskriterier: 
redovisas ej 
 
Urval: 10 deltagare varav 
fem kvinnor och fem män. 
Medelåldern var 27,4 ± 5,5 
 
Analysmetod: Statistiskt 
program R, Friedman test 
och Wilcoxon test 
användes vid analysen av 
data. 
P<0.05 

Medel 
 
Styrka: tydligt 
tillvägagångssätt i 
metod. Resultatet är 
redovisat i både 
löpande text samt i 
tabeller och diagram. 
En ortoped som var 
blindad för resultatet 
valde ut rätt storlek på 
nackkrage inför 
testerna 
Svaghet: 
urvalsprocessen var 
inte tydligt beskriven i 
sin helhet. Studiens 
population var 
begränsad vilket gör 
att den inte går att 
generaliseras till en 
större population. 

Genomsnittliga 
graden av rörelse 
minskade vid 
applicering av alla 
fyra nackkragar vid 
immobilisering, men 
i varierande 
utsträckning, Stifneck 
18, Miami,J 21, 
Philadelphia22, Vista 
collar 25 i fallande 
ordning 
Signifikans fanns för 
venöst ventryck 
ökade i tre av fyra 
halskragar. 
Vista nackkrage 
upplevdes bäst i 
komfort av 
deltagarna följt av 
Miami J. Stifneck 
och Philadelphia. 
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Nemunaitis, G., Roach, M.J. 
Boulet, M., Nagy, J.A., Kaufman, 
B., Mejia, M., & Hefzy, M.S. 
(2015) 
 
The effect of a Liner on the 
Dispersion of Sacral Interface 
Pressure During Spinal 
Immobilization 
 
Assistive Technology, 27(1), 
9-17. 
doi:10.1080/10400435.2014.940473 
 
USA 

Undersöka skillnad i tryck 
sakralt vid immobilisering 
på hård ryggbräda jämfört 
med ryggbräda med en 
geldyna i sakrumområdet. 

Metod: Prospektive 
tvärsnittstudie. 
 
Inklusionskriterier: 
friska deltagare 
Exklusionskriterier: 
deltagare med kronisk 
ryggsmärta eller 
graviditet. 
 
Urval: Totalt deltog 37 
deltagare varav 20 var 
kvinnor och 17 var män 
Medelåldern var 32.6 
±10.17 
 
Analysmetod: Student T-
Test användes för analys 
av data 
 

Medel 
 
Styrka: Lätt att följa 
processen, redovisar 
resultatet i både text, 
diagram och tabeller.  
 
Svaghet: Liten studie 
med ett fåtal friska 
deltagare vilket 
begränsar studiens 
generaliseringsgrad 
till skadade patienter. 

Trycket på korsbenet 
var efter 40 minuters 
immobilisering 
högre på den hårda 
ryggbrädan än med 
gelpolstringen som 
underlag. 
Gelpolstringen 
reducerade trycket 
med 27%. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift, volym, sidnr 
och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Oosterwold, J.T., Sagel, 
D.C., van Grunsven, 
P.M., Holla, M., de Man-
van Ginkel, J., & Berben, 
S. (2016).  
 
The characteristics and 
pre-hospital management 
of blunt trauma patients 
with suspected spinal 
column injuries: a 
retrospective 
observational study.  
 
European Journal of 
Trauma Emergency 
Surgun, 43, 513-524.  
doi:10.1007/s00068-016-
0688-z 
Nederländerna 
 
 
 
 
 
 

Första delen av studien 
syftade till att bestämma 
prehospitala egenskaper 
för trubbigt trauma med 
misstänkt spinala skador 
som blev immobiliserade 
av personalen, andra 
delen var att bedöma 
anledningen till 
immobiliseringen samt 
valet av 
immobiliseringsutrustning 
som personalen gjorde.  
I Tredje delen så 
forskades det på 
förekomst av möjliga 
negativa effekter av 
immobilisering under den 
prehospitala fasen. 

Metod: Retrospective 
observationsstudie 
 
Inklusionskriterier: patienter 
utsatta för trauma över 18 år 
med hel eller delvis 
immobilisering efter trubbigt 
våld. 
Exklusionskriterier: 
Patienter som transporterades 
mellan sjukhus eller med 
helikopter. 
 
Urval: Totalt så inkluderades 
1082 patienter varav 439 var 
kvinnor och 643 var män  
Åldersintervall 18-93 år med 
medelålder på 43 ±1 8,3. 
 
Analysmetod: Chi-square 
användes för att analysera 
skillnader  mellan grupper och 
en vägs ANOVA användes för 
att se skillnader mellan flera 
grupper.  
P£0.05  

Hög 
 
Styrka: hög nivå på 
vetenskaplig metod och 
redovisning av arbetet. 
 
Svaghet: syftet består av 
tre olika delar och en del 
svarar mot vårat syfte. 

Patienterna upplevde  
smärta, svårigheter att 
andas samt oro och 
ångest relaterat till 
immobilisering.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Stone, M.B., Tubridy, 
C.M., & Curran, R. 
(2010). 
 
The effect of rigid cervical 
collars on internal jugular 
vein dimension. 
 
Academedic Emergency 
Medicin 17, 100-102. 
doi:101111/j.1553-
2712.2009.00624.x 
 
USA. 
  

Undersöka om 
applicering av 
hård nackkrage 
påverkar 
dimensionen av 
vena jugularis. 

Metod: Prospektiv 
observationsstudie. 
 
Inklusionskriterier: friska 
deltagare 
Exklusionskriterier: redovisas ej 
 
Urval: 42 deltagare som arbetade 
på traumacentrets akutmottagning 
eller var medicinstuderande varav 
20 var kvinnor och 22 var män 
deltog. 
Medelåldern var 27 år. 
 
Analysmetod: Paierd Student’s T-
test analyserade datan. The Bland-
Altman plot skapades med hjälp 
av GraphPad Prism 5. 
P<0.0001 
 
 
 
 
  
 

Medel 
 
Styrka: hos studien är att 
den beskriver tydligt 
tillvägagångsättet. 
 
Svaghet: användes enbart 
en modell av halskrage 
och detta kan ha påverkat 
resultatet. 

Dimensionen av vena 
jugularis ökar efter 
applicering av hård 
nackkrage. 
Detta kan stödja teorin att 
ICP ökar på patienter som 
immobiliserats med hård 
nackkrage efter 
skalltrauma. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
volym, sidnr och land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Vanderlan, W.B., Tew, B.E., & 
McSwain, N.E. Jr. (2009).  
 
Increased risk of death with 
cervical spine immobilisation in 
penetrating cervical trauma. 
 
International Journal of the 
Care of the Injured, 40, 880-
883. 
doi:10.1016/j.injury.2009.01.011 
 
USA 

Att bestämma om 
patientdödligheten 
skilde sig mellan 
immobiliserade och 
icke 
immobiliserade 
patienter med 
penetrerande 
trauma. 

Metod: retrospektiv studie på 
journaler  
Inklusionskriterier: alla 
vuxna patienter med 
penetrerande cervicala skador. 
Exklusionskriterier: icke 
kompletta journaler, avlidna 
patienter, patienter som avvek 
självmant från sjukhuset samt 
de som gick hem trots 
rekommendation att stanna 
kvar för vård 
 
Urval: 188 traumajournaler av 
199 uppfyllde 
inklusionskriterierna 
Medelåldern var 32,0 ±14,4 år 
Bortfall 11 
 
Analysmetod: För att jämföra 
proportioner användes chi-
square samt SAS v 9.1. 
P< 0.05  
 

Medel 
 
Styrkor: lätt att följa 
studiens gång, resultatet 
är tydligt redovisat samt 
har hög vetenskaplig 
relevans. 
 
Svaghet: stormen 
Katarina i USA förstörde 
delar av 
forskningsmaterialet, 199 
av de 847 ursprungliga 
journaler registrerades 
innan stormen och av 
dessa inkluderades 188 
stycken. Det är oklart om 
resultatet skulle ha varit 
annorlunda om alla 
journaler hade studerats. 
 

De patienter som 
immobiliserades på 
olycksplatsen löpte 
signifikant högre risk att 
avlida av sina skador än 
de patienter som inte 
blev immobiliserade. 
Förlängd tid innan 
avtransport samt 
svårigheter att behandla 
livshotade skador 
angavs som orsak till 
den ökade dödligheten. 


