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ABSTRACT 
Sudden cardiac arrest (SCA) is one of the leading causes of death in the western world, affecting 

about 700 000 people in Europe every year.  Multiple causes can underlie SCA, though ischemic heart 

disease is the most common. SCA is classified as either cardiac or non-cardiac, depending on whether 

the heart’s pumping function or oxygenation in the lungs primarily initiated a cardiac arrhythmia.  

In the setting of an out-of-hospital cardiac arrest (OHCA), the purpose of basic life support is to 

maintain a minimal degree of circulation, in an attempt to maintain a viable, shock responsive heart.  

Multiple studies, including several included in this paper, have established that early bystander CPR 

(Cardiopulmonary Resuscitation) enhances survival in (OHCA). 

The current guidelines issued in 2005 recommend 30 compressions followed by 2 ventilations, the 

basis of the ratio being partly empirical. Compared to the former guidelines, the 2005 guidelines give 

more emphasis to compressions, especially in the first minutes of SCA of cardiac origin. Sustaining 

this trend, new data actually suggest that continuous chest compressions (CCC) may have equal or 

better effect on survival in SCA of cardiac origin and that it could increase the rate of bystander 

action and thus increase overall survival. What evidence is there to support the advantages of CCC 

versus standard CPR (S-CPR)?  In which circumstances do these advantages apply?  Is the evidence 

strong enough to endorse an alteration of the 2005 guidelines? 

 In order to answer these questions, three animal studies and ten studies on humans, that compare 

CCC and S-CPR in the setting of a witnessed out-of-hospital cardiac arrest (OHCA), were evaluated in 

this paper.                                                                                                                                                                     

One of the animal studies showed significantly increased survival in the CCC group. However, the 

presence of a secure airway (open endotracheal tube) may have affected the authenticity of the 

results. On the other hand, the other two studies with obstructed airways (tube closed for passive 

inspiration), did not identify any significant difference between the group.                                                      

Seven of the studies on humans were observational, which in itself greatly increases the risk of 

confounders. Among these, one was conducted on children. All the studies except for one, found no 

overall significant difference between the CCC and S-CPR groups, in the separate cohorts. The study, 

that assessed cardiac arrest of non cardiac origin only, registered a better neurological survival for 

the S-CPR group.                                                                                                                                                                    

The three remaining studies were randomized, and bystanders were instructed to perform either 

CCC or S-CPR.  No significant differences were identified.  

 In other words the results remain inconclusive as to whether CCC or S-CPR has the best outcome in 

OHCA, except in the non-cardiac group, in which ventilations are of great importance. 
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ORDFORKLARING 
AED Halvautomatisk hjertestarter 

AHA American Heart Organization 

AHLR Avansert hjerte-lungeredning.  

AMK Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral, en del av medisinsk nødtjeneste. Betegnes på 
engelsk emergency medical dispatch centre  

BHLR Basal hjertelungeredning, dvs uten andre hjelpemidler enn evt beskyttende utstyr (for 
eksempel maske eller ansiktsduk) 

DHLR Defibrillering-HLR 

DNR Do not resuscitate 

ERC European Resuscitation Council 

ET Endotrakeal tube 

KI Konfidensintervall 

Lekfolk Bystander i engelsk litteratur 

ILCOR International Liasion Committee On Resuscitation 

KBK-HLR Kun BrystKompresjon-HLR. I engelsk litteratur brukes CO-CPR (Cardiac Only eller 
Compression Only) eller CCC-CPR (Continuous Chest Compression). 

MMV Munn-til-munn-ventilasjon 

NRR Norsk resuscitasjonsråd 

OHCA Out of hospital cardiac arrest, hjertestans utenfor sykehus 

OR Odds Ratio 

PEA Pulsløs elektrisk aktivitet 

ROSC Return of spontaneous circulation 

SCA Sudden cardiac arrest, plutselig uventet hjertestans 

S-HLR Standard HLR 

VF Ventrikkelflimmer 

VT Ventrikkeltakykardi 

 

I denne oppgaven har jeg valgt å kalle HLR etter gjeldende retningslinjer for S-HLR, altså standard HLR 

med 30 kompresjoner og 2 ventilasjoner, og HLR med kun kompresjoner for KBK-HLR.  
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INNLEDNING 
Denne oppgaven omhandler effekt av ventilasjon under basal hjertelungeredning (BHLR) ved 
plutselig hjertestans hos voksne utenfor sykehus (OHCA). 
Det kan virke ganske intuitivt at en pasient som ikke puster og er bevisstløs, trenger tilførsel av 
oksygen i form av munn-til-munn ventilasjoner (MMV). MMV som en del av BHLR er godt innarbeidet 
i folks bevissthet og har vært en del av livreddende førstehjelp i mange tiår.  
I senere tid har nye studier ført til at man har stilt en del spørsmål ved tradisjonell HLR. Flere studier 
tyder nemlig på at betydningen av MMV ikke er så sentral for overlevelse som man tidligere har 
antatt, spesielt ved hjertestans av kardial årsak, og at MMV også har flere negative effekter på 
overlevelse. Det er også mulig at MMV gjør at mange lekfolk vegrer seg for å starte HLR. Dette har i 
hvert fall vært antydet fra USA hvor andelen HLR utført av lekfolk er lav. (1) 
Overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus har totalt sett holdt seg lav over lang tid, tross mye 
forskning. Enkelte har derfor foreslått at man bør anbefale brystkompresjoner uten ventilasjoner til 
lekfolk. 
 

BEGREPER 
HLR kan på bakgrunn av ulike retningslinjer deles inn 3 deler: voksen basal, voksen avansert og 
pediatrisk. 
Med BHLR (basal) menes tiltak for å holde luftveiene åpne og støtte pust og sirkulasjon, uten bruk av 
annet utstyr enn beskyttelse (for eksempel puskemaske eller ansiktsduk). 
AHLR (avansert) inkluderer bruk av flere hjelpemidler, som intravenøse medisiner, defibrillator og 
utstyr for avansert luftveishåndtering.  
DHLR (defibrillator) brukes i Norge om BHLR med tillegg av halvautomatisk defibrillator (AED). 
I engelsk litteratur brukes BLS (Basic Life Support) om basal HLR både med og uten AED, ALS 
(Advanced Life Support) om avansert HLR og PLS (Pediatric Life Support) om pediatrisk HLR.  
I Norge har man egne retningslinjer for barn/spedbarn og nyfødte, hvorav begrepet pediatrisk HLR.  
 

EPIDEMIOLOGI 
Med plutselig, uventet SCA (hjertestans) 
menes plutselig opphør i hjertets 
pumpeevne. 
SCA er en av de ledende dødsårsaker i 
verden og omfatter 400.000 – 460.000 
mennesker i USA og 700.000 mennesker i 
Europa hvert år. Gjenopplivning forsøkes i 
2/3 av disse tilfellene. (3)  
Den vanligste årsaken til SCA er iskemisk 
hjerte-og karsykdom (4), som også regnes 
som den ledende dødsårsaken i verden.(5)  
Basert på data fra Skottland, der 21 175 
OHCA ble inkludert (2), ser man at mange 
ulike årsaker kan ligge til grunn for 
hjertestans, men at de kardiale årsakene 
dominerte med 82% (tabell 1).  
 
Overlevelse ved OHCA varierer mye både 
nasjonalt og internasjonalt. I gjennomsnitt 
er overlevelsen til utskrivelse fra sykehus 
ved OHCA 5-10 %, høyest i gruppen med 
initial VF, her overlever ca 15 %. (6-8) En 

Tabell 1: Hjertestans utenfor sykehus (n=21 175), 
sortert etter etiologi, data fra Skottland (2) 
ETIOLOGI ANTALL PROSENT % 

Antatt kardial årsak 17451 82,4 

Ikke-kardiale interne årsaker 1814 8,6 

Lungesykdommer 901 4,3 

Cerebrovaskulær sykdom 457 2,2 

Kreft 190 0,9 

Gastrointestinal blødning 71 0,3 

Obstretisk / Pediatrisk 50 0,2 

Lungeemboli 38 0,2 

Epilepsi 36 0,2 

Diabetes mellitus 30 0,1 

Nyresykdommer 23 0,1 

Ikke-kardiale ytre årsaker 1910 9,0 

Traume 657 3,1 

Asfyksi 465 2,2 

Overdose 411 1,9 

Drukning 105 0,5 

Andre selvmord 194 0,9 

Andre eksterne 50 0,2 

Elektrisk sjokk / lyn 28 0,1 
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ny metaanalyse fra 2010, som inkluderer 142 740 pasienter, viser til tilsvarende tall, da den samlede 
overlevelse til utskrivelse fra sykehus var på 7,6 %. Den viser også at denne overlevelsesraten ikke 
har forandret seg signifikant på nesten tre tiår. (9)  
 

FORMÅLET MED HJERTELUNGEREDNING 
 
Patofysiologisk perspektiv: 
Hjertestans er resultat av fire ulike kardiale arytmier: VF, VT, PEA og asystole. Den kliniske effekten er 
manglende sirkulasjon med påfølgende bevisstløshet i løpet av få sekunder. VF/VT den vanligste 
årsken til SCA. (10) Hvis hjertestansen får stå en stund, vil et økende antall pasienter gå fra VF / VT til 
asystole. I mange områder vil ca 40 % av tilfellene av SCA utenfor sykehus ha VF ved første 
rytmeanalyse. (11)  
VF skyldes kaotisk elektrisk aktivitet i ventrikkelveggen som fører til at hjertet ikke har koordinert 
kontraksjon. Muskelveggen blir stående i en slags mellomstilling av delvis kontraksjon, og kun 
minimal eller ingen sirkulasjon er bevart, i en slik grad at den ikke er pulsgivende. Spesielle 
risikofaktorer for utløsning av VF er: 1) Plutselig elektrisk støt. 2) Iskemi i hjertemuskelen, i hjertets 
elektriske ledningssystem eller begge. (12) 
Hjernen er det organet som er mest sensitivt for oksygenmangel, og ubehandlet hjertestans i mer 
enn 8 til 10 minutter, vil som regel medføre irreversible skader i hjernen. I mange tilfeller vil det gi 
betydelige kognitive utfall hvis pasienten overlever, og vil i verste fall ikke være forenlig med liv. 
Hjertet forbruker store mengder energi da myokard, til tross for å jobbe ineffektivt, er svært 
overaktivert. Fordi hjertet selv også har redusert/opphørt blodforsyning, vil hjertets energibehov ikke 
bli møtt, og vevsskade oppstår, selv om hjertet tåler lengre iskemiperiode enn hjernen. 
  
Umiddelbar HLR kan doble eller triple overlevelsen ved SCA med VF; overlevelsesrater så høye som 
49-75 % er blitt rapporter ved umiddelbare tiltak ved VF. (11) 
 
Hensikten med HLR er å gi en viss blodforsyning til vevene mens man jobber med å få tilbake en 
egensirkulasjon, for eksempel ved defibrillering av en VF/VT hvor man håper at hjertet skal være i 
stand til å starte gjenoppta en sinusrytme. 
Årsakene til hjertestans kan være blant annet: iskemisk hjertesykdom, hypovolemi, hypoksi, 
lungeemboli, traume, hyper- og hypokalemi, hypo-og hyperglykemi, acidose, hypotermi, 
tensjonspneumothorax, toksiner og hjertetamponade. (13) 
De kan deles inn i kardiale (primær hjertestans) og ikke-kardiale (sekundær hjertestans) årsaker. 
Dette har betydning for hva som er optimal behandling.  
Ved primær hjertestans, som er vanligst, er arterielt blod fullt saturert med oksygen på tidspunktet 
for hjertestansen og lungevenene, lungenes alveoler og arterietreet inneholder tilstrekkelig oksygen 
for kroppens behov i noen få minutter hvis blodet sirkuleres. Initialt er det derfor viktigst å gjenskape 
sirkulasjon. Dette oppnås ved hjelp av brystkompresjoner. Det er to mulige mekanismer for dette. 
Det ene er at hele toraks fungerer som en pumpe (torakspumpen), og den andre at man ved direkte 
trykk på hjertet, spesielt venstre ventrikkel, kan få tømt blod fra ventrikkelen gjennom aortaklaffen 
med lukket mitralklaff og ved oppslipp få blod inn igjen i venstre ventrikkel (hjertepumpen). Hvis det 
ikke tilføres nytt oksygen i lungenes alveoler vil sirkulasjonen ved brystkompresjoner etterhvert bestå 
av oksygenfattig blod. 
Dette er bakgrunnen for at HLR omfatter både brystkompresjoner og ventilasjon. Forskere, spesielt i 
Tuscan, Arizona, har imidlertid argumentert for at brystkompresjoner alene kan gi såpass mye 
ventilasjon at det kan tilføre en god del oksygen til alveolene. (14) 
 
Ved sekundær hjertestans i form av asfyksi, er det pustestans som leder til hypoksi, med sekundær 
hjertestans, og da vil ventilasjoner være avgjørende for vellykket gjenopplivning. (11) Dette gjelder 
blant annet ved traumer, drukning, overdose og hos de fleste barn.  
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Fra det patofysiologiske perspektivet, kan det konkluderes med at formålet med HLR i første rekke er 
å opprettholde en liten, men viktig blodstrøm til hjerne og hjerte. Blodstrøm til hjernen hindrer 
irreversible hjerneskader og dermed god nevrologisk overlevelse og blodstrøm til hjertet øker 
sannsynligheten for at et defibrillerings-sjokk vil terminere VF og gjøre det mulig for hjertet å 
gjenoppta en effektiv egenrytme.(11)  
I praksis handler det om å kjøpe tid til sjokk kan gis. Tidsaspektet er essensielt. Med økende varighet 
av stans, er det økende sannsynlighet for at rytmen har utviklet seg til asystole og da er sjansen for å 
lykkes med resusciteringen mye mindre. Ved asystole håper man at HLR skal gi såpass mye oksygen 
til myokard at muskelens situasjon kan bedres. Det kan da oppstå en VF som kan konverteres, eller 
en sinusrytme kan en sjelden gang oppstå direkte. Fordi sirkulasjonen ved brystkompresjoner er mye 
dårligere enn normalsirkulasjonen, er det avgjørende for overlevelsen at HLR blir gitt så tidlig som 
mulig. For OHCA betyr det tidlig igangsatt HLR av lekfolk. Brystkompresjoner er spesielt viktige hvis 
sjokk ikke kan gis innen de første 4-5 min etter en hjertestans. (11)  
 
De vitale trinnene for vellykket gjenopplivning omtales gjerne som ”Kjeden som redder liv” (figur 1). 
Den består av: (11) 

1. Tidlig varsling til medisinsk nødtelefon 
2. Tidlig HLR.  
3. Tidlig defibrillering.  
4. Tidlig avansert medisinsk behandling.  

 
 
 
 

 
 
Figur 1: Kjeden som redder liv. 

 

GJELDENDE RETNINGSLINJER FRA 2005  
De internasjonale retningslinjene (11) innen resuscitering bygger på gjennomgang av evidens, både 
klinisk og laboratoriemessig, og er utarbeidet av AHA (American Heart Association) og ERC (European 
Resuscitation Council) som samarbeider med resuscitasjonsråd også i andre deler av verden gjennom 
ILCOR (International Liaison Committe on Resuscitation). Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) tilpasser 
retningslinjene til norske forhold. (15) Per i dag anbefaler NRR enkelte endringer i forhold til 
retningslinjene internasjonalt, men dette gjelder ikke BHLR og omtales ikke nærmere.  
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Nye retningslinjer: Mer fokus på kompresjoner, færre avbrytelser 
Før 2005 var retningslinjene 2 ventilasjoner etterfulgt av 15 kompresjoner (2:15)..Retningslinjene 
som kom i 2005 anbefalte å starte med 30 kompresjoner etterfulgt av 2 innblåsninger.  
Den felles algoritmen som er etablert (tabell 3), baserer seg på en enkelt kompresjons-ventilasjons 
ratio (30:2) og anbefales for HLR utført av en livredder på både barn og voksne (unntatt nyfødte) 
utenfor sykehus, og for all voksen HLR generelt. Å forholde seg til denne ene ratio vil ifølge ERC: 1) 
forenkle læringen 2) gjøre algoritmen lettere å huske 3) øke antall kompresjoner som blir gitt og 4) gi 
færre avbrytelser i kompresjonene for å gi ventilasjoner og 5) redusere muligheten for 
hyperventilasjon. (11) 
 
De nyere retningslinjene legger mer vekt på betydningen av kompresjoner enn tidligere. Dette som 
følge av at det blir påpekt at i de første minuttene etter en ikke-hypoksisk hjertestans, vil innholdet 
av oksygen i blodet forbli høyt, og at oksygentransporten til hjernen og myokard er mer begrenset av 
lavt hjerte minuttvolum, enn av mangel på oksygen i lungene. Det blir dessuten antydet at livreddere 
ofte kvier seg for å gi MMV av flere grunner, blant annet på grunn av frykt for infeksjoner, og dette 
skaper lengre avbrytelser i prosedyren. Dette er svært uheldig da avbrytelsene av kompresjonene må 
være minimale for å få en effektiv HLR. (11) Hver gang brystkompresjoner avbrytes og gjenopptas vil 
flere etterfølgende kompresjoner være nødvendig før koronar blodstrøm er tilbake til tidligere nivå. 
Det har vist seg at lekfolk ga for få kompresjoner, avbrytelsene av kompresjonene for å gi MMV var i 
gjennomsnitt 16 sek i en simuleringsstudie (16), og disse avbrytelsene er assosiert med redusert 
ROSC. 
 
Ventilasjon under HLR har som formål først og fremst å sikre adekvat arteriell oksygenering. 
Ventilasjoner vil også bidra til fjerning av CO2 som igjen vil ha effekt på blodets pH. Ved MMV vil luft 
som blåses inn i pasienten være en gassblanding lav på oksygen og høy på CO2, med gjennomsnittlig 
16,6 – 17,8% O2 og 3,5 – 4,1% CO2. Vanlig romluft inneholder 21 % O2 og 0,03 % CO2. (17)  
Det påpekes i retningslinjene fra ERC i 2005 at det optimale tidalvolum, respirasjonsrate og oksygen-
konsentrasjon ikke er fullt ut kjent. (11) Retningslinjene er basert på følgende evidens:  
1) Ved hjertestans vil man trenge lavere tidalvolum og respirasjonsrate enn normalt pga redusert 
blodstrøm i lungekretsløpet, og likevel oppnå god ventilasjon-perfusjons ratio. (18)  
2) Hyperventilasjon (for høy rate eller for mye volum) øker det intratorakale trykket. Økt intratorakalt 
trykk nedsetter venøs tilbakestrøm og vil dermed kunne redusere cardiac output. (19)  
3) Ved store tidalvolum vil sjansen for å blåse luft i pasientens magesekk gi økt risiko for aspirasjon. 
(20)  
4) Alle avbrytelser i brystkompresjoner påvirker overlevelsen negativt. (21)  
5) Adekvat okygenering kan opprettholdes med et tidalvolum på 500-600 mL (6-7 ml kg -1). (22-25) 
 
Retningslinjene sier derfor at ventilasjonene skal gis over ca 1 s, med nok volum til at brystet hever 
seg, og at hurtige og kraftige innblåsninger skal unngås. Dette gjelder uavhengig av metode, enten 
munn-til-munn eller bag-maske. 
 
Gjenkjennelse av hjertestans 
Å sjekke puls er vanskelig på dårlig sirkulerte pasienter. Derfor er pulssjekk ikke en godt nok egnet 
metode til å avgjøre om pasienten har sirkulasjon eller ikke for lekfolk. Lekfolk skal derfor læres opp 
til å starte HLR hvis: 1) Pasienten er ubevisst / ikke-responsiv. 2) Ikke puster normalt (gisping eller 
agonal pusting skal oversees). (11) 
 
Kompresjons-ventilasjons ratio 
Det er ikke entydig blant studier på mennesker hvilken kompresjon:ventilasjon ratio som er ideell. 
Den anbefalte ration på 30:2 er derfor basert på dyrestudier (26) og matematiske modeller, og det 
antas at 30:2 gir det beste kompromisset mellom blodstrøm og oksygenering. (3) 
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Tabell 2: Algoritme BHLR vokne, Norske Retningslinjer 2005 (15) 

1. Reagerer pasienten? Hvis ikke, rop på hjelp! 
2. Sørg for frie luftveier. Puster pasienten normalt? 
3. Ring 113 hvis pasienten ikke puster normalt. 
4. Start HLR med 30 brystkompresjoner fulgt av 2 innblåsninger (30:2). 
5. Fortsett til hjelpen kommer. 

 
 
Selv om NRR anbefaler en universal algoritme for lekfolk, påpeker de likevel at det ved hjertestans av 
hypoksisk årsak ”kan det lønne seg å gi fem innblåsninger først og så standard HLR (30:2) i ett minutt 
før man henter hjelp. For å unngå forvirring og usikkerhet blant legfolk, bør kun personell med 
spesielle funksjoner (f.eks. livreddere i svømmehaller o.l.) læres opp til dette.”(15) 
 
Angående de gjeldende norske retningslinjene har også NRR kommet med en anbefaling angående 
HLR med kontinuerlige brystkompresjoner: ”Hvis hjertestansen ikke skyldes oksygenmangel, er 
kompresjoner alene like effektivt de første minuttene som kombinasjonen av kompresjoner og 
innblåsninger. Lekfolk som ikke kan eller ikke er villige til å gi standard HLR med både kompresjoner 
og munn-til-munn, bør i alle fall oppmuntres til å gi kompresjoner til hjelpen kommer. Norsk Indeks 
for medisinsk nødhjelp er revidert slik at AMK-sentralene vil anbefale dette for de som ikke kan eller 
vil gi standard HLR. Barn og pasienter med hjertestans som antas å skyldes hypoksi (drukning, 
kvelning, overdoser, etc.), bør fortsatt få både kompresjoner og innblåsninger.”(15) 
 
 

Tabell 3: RETNINGSLINJER BASAL HLR, Norske Retningslinjer 2005 (15) 

ALDER RATIO K:V VENTILASJONER 
Nyfødte Egne retningslinjer  

Barn og Spedbarn 30:2 * 
(15:2 **) 

5 innblåsninger først 

Voksne 30:2 Alltid 30:2, uavhengig av årsak. 
(Men 5 innblåsninger først kan lønne seg ved 

hypoksiske årsaker.) 
Barn: fra 1 år til pubertet. Spedbarn: Fra hjemreseise fødeavdeling til 1 år. Nyfødte: fra fødsel til hjemreise 
fødeavdeling. K:V=kompresjoner:ventilasjoner. *=lekfolk og ikke-spesialister. **=spesialisert helsepersonell. 

 
 
 

EFFEKT AV VENTILASJON 

METODE 
Jeg vil her redegjøre for studier som er sentrale for å belyse problemstillingen i oppgaven.   
Studiene er plukket ut etter søk på PubMed og gjennomgang av relevant litteratur. I relevante 
artikler har jeg også plukket opp andre relevante referanser.  Jeg har valgt studier publisert i det siste 
tiåret og jeg har lagt hovedvekten på befolkningsstudier. 
Søk på PubMed: 
#5 #1 AND (#2 OR #3) AND #4 (128) 
#4 out-of-hospital cardiac arrest (2177) 
#3 rescue breathing (561) 
#2 ventilation (216402) 
#1 cardiopulmonary resuscitation (12542) 
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DYRESTUDIER 
 

Dorph et al (2004)  
 
”Oxygen delivery and return of spontaneous circulation with ventilation: compression ratio 2:30 
versus chest compressions only CPR in pigs ” (26) 
 
Hensikten med denne studien var å sammenligne KBK-HLR med S-HLR (30:2) over en periode på 10 
minutter i en dyremodell (griser) med VF, der VF først stod ubehandlet i 3 minutter. Etter BHLR-
perioden på 10 minutter, ble AHLR gitt og det ble undersøkt hvor mange griser som ble vellykket 
gjenopplivet. Det primære utfallet var oksygenforsyning til hjernen i BHLR-perioden og tid til ROSC i 
AHLR-perioden.  
Dyrene ble i BHLR-perioden randomisert til 2 grupper: enten KBK eller S-HLR. Til dyrene som ble gitt 
ventilasjoner, ble det brukt en gassblanding på 17 % oksygen og 4 % CO2, verdier som kan etterlikne 
innblåsninger fra en livredder. Luftveiene til grisene i KBK-gruppen ble obstruert ved hjelp av en 
ventil som forhindret luft å slippe inne, men tillot luft å slippe ut. 12 griser ble inkludert i forsøket 
med 6 i hver gruppe. 
 
Resultater: Dyrene som ble gitt KBK trengte en lenger periode med AHLR, fikk senere ROSC, trengte 
større doser med adrenalin og hadde flere defibrilleringer. Av grisene som fikk S-HLR hadde 6 av 6 
ROSC etter 2 min AHLR, mens kun 1 av 6 av grisene som fikk KBK hadde ROSC på samme tidspunkt 
(men 5 av 6 i KBK-gruppen fikk ROSC før forsøket ble avsluttet).  
I gruppen som fikk S-HLR var blodgass-verdiene ca 2/3 av normalt gjennom BHLR-perioden, mens i 
KBK-gruppen var blodet nærmest deoksygenert allerede etter 1,5-2 min.  
Hemodynamisk var det ingen forskjell mellom gruppene.  
Arterielle blodgassverdier ved KBK versus S-HLR etter 9 minutter BHLR var som følger: pH (7,05 ± 
0,07 versus 7,20 ± 0,03); pCO2 (13,0 ± 1,5 versus 8,0 ± 0,7); pO2 (2,1 ± 0,4 versus 7,3 ± 1,3); O2-
saturasjon (4 ± 1 versus 67 ± 12).  
 

Ewy et al (2007) 
 
“Improved neurological outcome with continuous chest compressions compared with 30:2 
compressions-to-ventilations cardiopulmonary resuscitation in a realistic swine model of out-of-
hospitalcardiac arrest.”  (14) 
 
Studien sammenligner 24-timers normal nevrologisk overlevelse blant griser med indusert VF som 
ble gitt BHLR bestående av enten KBK eller S-HLR (30:2). Forsøket er ment å etterligne bevitnet OHCA 
med VF i en enkel-livredder situasjon. Primært endepunkt var 24-timers overlevelse med normal 
nevrologisk funksjon.  
64 griser ble fordelt til 4 grupper og hadde ubehandlet VF i 3, 4, 5 eller 6 minutter før BHLR ble 
igangsatt. Innen hver gruppe ble hver gris så randomisert til: 1) KBK 2) S-HLR 30:2. Alle grisene hadde 
åpen ET på plass under forsøket.  
Det ble tatt pauser i kompresjonene på 16 sekunder for å gi 2 ventilasjoner, da lekfolk i gjennomsnitt 
bruker 16 sekunder på å gi 2 ventilasjoner. ”Realistic swine model” henspiller på dette forholdet. 
Ventilasjonene ble gitt med utåndet luft som ble blåst direkte i tuben (munn-til-tube).  
12 minutter etter at VF ble initiert, ble første forsøk på defibrillering gitt etterfulgt av AHLR.  
 
Resultater: Det ble funnet normal nevrologisk overlevelse hos 23 av 33 griser (70 %) i gruppen som 
fikk KBK, sammenlignet med 13 av 31 griser (42%) i gruppen som fikk S-HLR 30:2 (P=0,025).  
Blant dyrene som hadde 5 eller 6 min ubehandlet VF, var det 10 av 10 i KBK-gruppen, men bare 4 av 
9 i S-HLR gruppen med normal nevrologisk overlevelse (P=0,011).  
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Gjennomsnittlig koronart perfusjonstrykk i BHLR-perioden var 20 ± 10 mmHg med KBK og 14 ± 10 
mmHg med S-HLR (P=0,0028). Gjennomsnittlig antall brystkompresjoner som ble gitt i BHLR-perioden 
var 746 ± 112 i KBK-gruppen og 385 ± 63 i S-HLR-gruppen (p=0,001). Gjennomsnittlig arteriell 
oksygensaturasjon etter 12 minutter VF, det vil si like før første sjokk ble gitt, var 79 ± 29 % for KBK 
versus 88 ± 7 % for S-HLR (p=0,288). Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene etter 
BHLR-perioden med hensyn til PO2 og PCO2. 
 

Ewy et al (2010)  
 
“Continuous chest compression resuscitation in arrested swine with upper airway inspiratory 
obstruction” (27) 
 
Denne studien sammenligner 24-timers overlevelse og nevrologisk funksjon hos svin med indusert 
hjertestans, som ble randomisert til behandling med: 1) S-HLR 30:2 med åpen ET 2) KBK med 
obstruert ET (ventil på ET som tillot luft ut, men ikke luft inn) 3) KBK med åpen ET.  
30 griser ble randomisert likt til de 3 gruppene. Grisene fikk indusert VF som stod i 2 minutter 
ubehandlet, deretter ble det simulert HLR utført av enkel livredder i 9 minutter. I gruppen som fikk S-
HLR ble det gjort pauser på 15 sekunder mellom hver runde med kompresjoner for å gi to 
ventilasjoner. Totalt 11 minutter etter hjertestansen ble det gitt et sjokk til alle gruppene og deretter 
fulgte en periode med AHLR. 
 
Resultater: Det var ingen signifikante forskjeller i 24-timers overlevelse med god nevrologisk 
overlevelse blant de 3 gruppene (8 av 10 griser i S-HLR-gruppen, 10 av 10 griser i KBK-gruppen med 
åpen ET og 9 av 10 griser i gruppen med KBK med obstruert ET). 
Det var heller ingen signifikant forskjell i koronart perfusjonstrykk mellom gruppene.  
Antall sjokk (p < 0,05) og adrenalin-doser (p < 0,05) før ROSC var flere i S-HLR gruppen enn begge de 
2 andre gruppene. Det ble ikke påvist signifikante forskjeller mellom gruppene men hensyn til 
vellykket ROSC.   
 
 

BEFOLKNINGSSTUDIER 

Hallstrom et al 2000  
 
“Cardiopulmonary resuscitation by chest compression alone or with mouth-to-mouth ventilation” 
(28) 
 
Studie fra Seattle der operatører på medisinsk nødtelefon ble randomisert til å gi instruksjoner i 
enten S-HLR eller KBK-HLR til pasienter med OHCA. Primært endepunkt var overlevelse ved 
utskrivelse fra sykehus. 241 pasienter ble randomisert til å få instruksjoner i KBK, mens 279 ble 
randomisert til S-HLR 2:15.  
 
Resultater: Det var tendens til, men ikke signifikant bedre overlevelse i gruppen som KBK enn 
gruppen som fikk S-HLR (14,6 % versus 10,4 %, p=0,18).  
Komplette instruksjoner ble gitt til 62 % i S-HLR-gruppen, sammenlignet med 81 % i KBK-gruppen.  
Tiden det tok å gi instruksjoner i KBK var 1,4 minutter kortere enn instruksjoner i S-HLR. 
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SOS-KANTO (2007)  
 
”Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest compression only (SOS-KANTO): an 
observational study” (29) 
 
Studien foregikk i Kanto-regionen i Japan (SOS = Survey of survivors) i perioden 1. september 2002 til 
31.desember 2003. Studien er en prospektiv, multisenter observasjons-studie. Formålet med studien 
var å undersøke effekten av HLR uten MMV. Voksne pasienter med bevitnet OHCA der HLR ble gitt av 
lekfolk ble inkludert i studien. 
Både hjertestans av kardial og ikke-kardial årsak ble inkludert. Årsaken til stansen ble antatt å være 
kardial med mindre det forelå kjente forhold som tilsa en ikke-kardial årsak, inkludert traume, 
drukning og asfyksi. Paramedics som ankom pasienten observerte hvilken type HLR som ble gitt.  
I studieperioden mottak 9592 pasienter AHLR av paramedics, 4068 av disse ble inkludert. 
(Majoriteten ble ekskludert pga ikke-bevitnet stans). Det primære endepunkt var god nevrologisk 
overlevelse etter 30 dager, definert etter Glasgow-Pittsburgh cerebral-performance skala, kategori 1 
eller 2 (totalt 5 kategorier). 
 
Resultater: 439 (11 %) pasienter fikk KBK-HLR, 712 (18 %) fikk S-HLR og 2917 (72 %) fikk ingen HLR.  
Det var en klar tendens til høyere overlevelsesrate med god nevrologisk funksjon i KBK-gruppen enn i 
S-HLR gruppen, 6 % (27/439) versus 4 % (30/712), men denne forskjellen var ikke signifikant 
(p=0,1459). 
Uavhengig av type HLR, så var HLR utført av lekfolk forbundet med høyere andel med god 
nevrologisk overlevelse enn ingen HLR (5.0 % versus 2.2 %, p<0.0001). 
KBK-HLR resulterte i en signifikant høyere andel pasienter med god nevrolgisk overlevelse 
sammenlignet med S-HLR i visse undergrupper: for pasienter med apne (6.2 % versus 3.1 %; 
p=0.0195), med sjokkbar rytme (19.4 % versus 11.2 %, p=0.041), og med resuscitering som startet 
innen 4 minutter etter hjertestansen (10.1 % versus 5.1 %, p=0.0221). 
Totalt sett var det like god nevrologisk overlevelse blant KBK-HLR-gruppen og S-HLR-gruppen  
(p=0,1459). 
De fant ingen evidens for noen fordeler for tillegg av ventilasjoner i noen subgrupper. 
I gruppen som kun fikk KBK-HLR var et en høyre andel pasienter som ble behandlet av lekfolk uten 
HLR-trening (med eller uten operatør assistanse): 272/439 (62 %) versus 234/712 (33 %). Andelen 
som fikk HLR av profesjonelt personell (som ikke var på jobb) var også lavere i KBK-HLR gruppen enn i 
S-HLR gruppen 97/439 (22 %) versus 350/712 (49 %). 
 

Iwami et al (2007)  
 
”Effectiveness of bystander-initiated cardiac-only resuscitation for patients with out-of –hospital 
cardiac arrest” (30) 
 
Studien er en prospektiv populasjons-basert observasjons-studie som involverte pasienter over 18 år 
med bevitnet OHCA, av antatt kardial årsak, fra 1. mai 1998 til 30. april 2003, i Osaka i Japan. Primært 
endepunkt var 1-års overlevelse med god nevrologisk funksjon (definert som 1 eller 2 på Glasgow-
Pittsburgh cerebral-performance skala). 
Hypotesen var at ved HLR utført av lekfolk, ville både KBK-HLR og S-HLR bedre utfallet ved OHCA 
under 15 minutters varighet og at kun S-HLR ville bedre utfallet ved hjertestans over 15 min, 
sammenlignet med ingen-HLR. 
Av totalt 24347 hjertestanser i studieperioden hadde 13444 antatt kardial årsak, og av disse var 4902 
bevitnet av lekfolk. Blant disse 4902 pasientene fikk 783 S-HLR (16 %) og 544 fikk KBK-HLR (11 %). 
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Resultater: Når forskerne ekskluderte hjertestans av lang varighet (over 15 min) fant de at KBK-HLR-
gruppen hadde høyere 1-års overlevelse med god nevrologisk funksjon enn ingen-HLR-gruppen (4,3 
% versus 2,5%, OR 1,72 95 % KI 1,01-2,95), og tilsvarende for S-HLR-gruppen (4,1 % OR 1,5 95 % KI 
0,95-2,60). For hjertestans over 15 min, var 1-års overlevelse med god nevrologisk funksjon høyrere i 
gruppen som fikk S-HLR. Men i denne kategorien var det få overlevende uavhengig av type HLR som 
ble gitt (0,3 % (2 av 624), 0 % (0 av 92) og 2,2 % (3 av 139) i heholdvis ingen-HLR, KBK-HLR og S-HLR 
grupene, p<0,05). Totalt 864 av 4902 hadde varighet over 15 min og under 1 % av disse (5 av 864) 
overlevde til 1 år med god nevrologisk funksjon, og altså flest overlevende blant disse i S-HLR-
gruppen med 3 av 139 (2 %).  
 

Bohm et al (2007)  
 
‘”Survival is similar after standars treatment and chest compression only in out of hospital bystander 
cardiopulmonary resuscitation” (31)  
 
Studien sammenligner 1-måneds overlevelsesrater blant pasienter med OHCA som ble gitt S-HLR 
eller KBK-HLR av lekfolk. Studien er retrospektiv og baserer seg på det svenske hjertestans-registeret 
og inkluderte pasienter med OHCA som fikk HLR av lekfolk i perioden 1990 til 2005.  
 
Resultater: Av 11275 pasienter fikk 73 % (8209) S-HLR, 10 % (1145) fikk KBK-HLR og 17 % (1921) fikk 
HLR bestående av kun MMV (disse ble ekskludert i primæranalysen). 
1-måneds overlevelse i S-HLR-gruppen var 7,2 % versus 6,7 % i KBK-HLR-gruppen. Det var ingen 
signifikant forskjell mellom disse 2 gruppene. 
 

Olasveengen et al 2008  
 
‘“Standard basic life support vs. continuous chest compressions only in out-of-hospital cardiac arrest” 
(32) 
 
Retrospektiv observasjonsstudie som baserte seg på materiale fra perioden mai 2003 til desember 
2006 i Oslo. Alle ikke-traumatiske hjertestanser blant pasienter over 18 år ble inkludert i studien, der 
det var utført HLR av lekfolk. Utfallet blant pasientene som fikk S-HLR ble sammenlignet med utfallet 
blant pasientene som fikk KBK-HLR. Primært endepunkt var overlevelse til utskrivelse fra sykehus. 
Ved ankomst registrerte ambulansepersonell hvorvidt HLR var blitt gitt og hvilken HLR-metode som 
var blitt brukt.  
695 av 809 hjertestans i perioden ble inkludert i studien. 281 (40 %) fikk S-HLR, 145 (21 %) fikk KBK-
HLR og 269 (39 %) fikk ingen HLR.  
 
Resultater: I gruppen som ikke ble gitt HLR av lekfolk ble 23/269 (9 %) utskrevet i live. I S-HLR 
gruppen var overlevelsen 35/281 (13 %) og i KBK-HLR gruppen 15/145 (10 %) (p<0,859), altså ingen 
signifikant forskjell. Det var heller ingen signifikant forskjell i overlevelsen for subgruppen med inital 
VF/VT etter bevitnet stans, overlevelsen her var 32 (29 %)  versus 10 (28 %) (p<0,972) i henholdsvis S-
HLR-gruppen vs KBK-HLR-gruppen. 

Ong et al (2008)  
 
“Comparison of chest compression only and standard cardiopulmonary resuscitation for out-of-
hospital cardiac arrest in Singapore” (33) 
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Prospektiv kohort studie fra Singapore som sammenlignet utfallet av pasienter med OHCA med 
hensyn til type HLR som ble utført av lekfolk: S-HLR, KBK-HLR eller ingen HLR. Type HLR som ble 
utført ble rapportert av paramedics som ankom. Studien foregikk i perioden 1. oktober 2001 til 14. 
oktober 2004. Pasienter i alle aldre ble inkludert.  
Primært endepunkt var overlevelse til sykehus. 
I studieperioden inntraff 2428 resusciteringsforsøk. 255 ble ekskludert fordi de ble bevitnet av 
profesjonelt personell. 1695 pasienter fikk ingen HLR av lekfolk, mens 478 fikk. Av disse 478 fikk 287 
S-HLR mens 154 fikk KBK-HLR. S-HLR ble utført i henhold til retningslinjene fra 2000, det vil si 5:1 hvis 
2 livreddere og 15:2 hvis 1 livredder.  
 
Resultater: Overlevelsen blant pasienter som ble gitt S-HLR var 2,8 % (8/287) sammenlignet med 
2,6% (4/154) i gruppen som fikk KBK-HLR, og det var ingen signifikant forskjell mellom disse 
gruppene (OR 0,9, 95% KI 0,3-3,1). 
 

Kitamura et al (2010) OHCA among children 
 
”Conventional and chest-compression-only cardiopulmonary resuscitation by bystanders for children 
who have out-of-hospital cardiac arrest: a prospective, nationwide, population-based study” (34) 
 
Nasjonal, prospektiv, populasjons-basert observasjons-studie som tok for seg hjertestans utenfor 
sykehus og sammenlignet effekten av S-HLR med KBK-HLR blant barn.  
Hypotesen var at S-HLR utført av lekfolk er bedre enn KBK-HLR etter hjertestans med antatt ikke-
kardiell årsak og at begge HLR teknikker utført av lekfolk er assosiert med bedre overlevelse etter 
OHCA med antatt kardial årsak.  
5170 pasienter under 17 år er med i studien og studien foregikk mellom januar 2005 og desember 
2007. Primært endepunkt var 1-måneds nevrolgisk overlevelse, definert som Glasgow-Pittsburgh 
cerebral performance kategori 1 eller 2. 3675 barn (71 %) hadde hjertestans av ikke-kardial årsak 
mens 1495 (29 %) hadde kardial årsak. 1551 (30 %) ble gitt S-HLR, mens 888 (17 %) ble gitt KBK-HLR.  
 
Resultater: For hele kohorten fant de at barn som fikk HLR av lekfolk (uavhengig av type HLR) hadde 
signifikant bedre overlevelse enn de som ikke fikk HLR, 4,5 % (110/2439) vs 1,9 % (53/2719), justert 
OR 2,59 (95 % KI 1,81-3,71).  
Blant barn alder 1-17 år med hjertestans av ikke-kardial årsak var overlevelsen bedre hvis HLR ble 
gitt sammenlignet med ingen HLR, 5,1 % (51/1004) versus 1,5 % (20/1293) OR 4,17 (95 % KI 2,37-
7,32). Videre var det bedre overlevelse i gruppen som ble gitt S-HLR sammenlignet med gruppen som 
fikk KBK, 7,2 % (45/624) versus 1,6 % (6/380), OR 5,54 (95 % KI 2,52-16,99).  
Blant barna 1-17 som hadde hjertestans av kardial årsak var det høyere overlevelse i gruppen som 
fikk HLR enn de som fikk ingen HLR, 9,5 % (42/440) versus 4,1% (14/339), OR 2,21(95% KI 1,08-4,54). 
Videre var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene som fikk S-HLR og KBK-HLR, 9,9 % (28/282) 
versus 8,9 % (14/158), OR 1,2 (95 % KI 0,55-2,66). 
Blant spedbarn (alder < 1 år) var overlevelsen generelt lav (1,7 % (36/2082)). 
 

Kitamura et al (2010) CA of non-cardiac origin 
 
“Bystander-initiated rescue breathing for out-of-hospital cardiac arrests of non-cardiac origin” (35) 
 
Dette er en nasjonal, prospektiv, populasjonsbasert observasjons-studie fra Japan som registrerte 
hjertestans utenfor sykehus i perioden januar 2005 til desember 2007.  
Studien fokuser på effekt av ventilasjoner under HLR utført av lekfolk når hjertestansen er av ikke-
kardiell årsak. Primært endepunkt var 1 måneds intakt nevrologisk overlevelse.  
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Totalt 312 319 voksne med OHCA i perioden, 307 819 forsøk på resuscitering. 139077 (45,2%) av 
ikke-kardiell årsak. Av disse 139 077 var 43 352 OHCA bevitnet av lekfolk. 106 manglet informasjon 
om type HLR som var gitt, slik 43 246 inkludert i studien.  
Av de 43 246 hjertestans av ikke-kardiell årsak fikk 8878 (20,5 %) utført KBK-HLR mens 7474 (17,3 %) 
fikk utført S-HLR. Resten, 26 894 fikk ikke utført hlr.  
 
Resultater: S-HLR-gruppen hadde en bedre nevrologisk overlevelse enn både ikke-HLR-gruppen (1,8 
% versus 1,4 %, OR 1,58 (95 % KI 1,28 -1,96)) og KBK-HLR-gruppen (1,8 % versus 1,5 %, OR 1,32 (95 % 
KI 1,03-1,69)).  
S-HLR ga bedre nevrologisk overlevelse sammenlignet med KBK-HLR (justert OR 1,32 95 %KI 1,03-
1,69) 
KBK-gruppen hadde ikke bedre overlevelse enn ingen-HLR-gruppen (OR 1,19 (95 % KI 0,96-1,47).  
En tidsanalyse viste at S-HLR hadde signifikant bedre overlevelse enn gruppen som fikk ingen HLR 
både blant OHCA 0-15min (2,1 % versus 1,7 %, justert OR 1,39 95 % KI 1,11-1,75) og blant hjertestans 
over 15 min (1,1 % versus 0,4 %, justert OR 3,11 95 % KI 1,75-5,51). Utfallet var likt mellom KBK-HLR-
gruppen og ingen-HLR-gruppen uaavhengig av lengden av stansen. 
 

Rea et al (2010)  
 
“CPR with chest compression alone or with rescue breathing” (36) 
 
Tre ulike sentre deltok i studien,som ble kalt DART: Dispatcher-Assisted Resuscitation Trial i King 
County EMS (Washington State),  Thurston County (Washington State) og Londan Ambulance Service 
(London, England). Studien forefikk i perioden 1. juni 2004 til 15. arpil 2009 (noe ulike tidsperioder 
mellom stedene).  
Operatører på medisinsk nødtelefon ble randomisert til å gi instruksjoner i enten S-HLR eller KBK-
HLR. Instruksjoner ble gitt hvis HLR ikke var startet av lekfolk ved tidspunkt for innringing og 
innringeren var villig til å motta instruksjoner over telefon. Hypotesen var at instruksjoner i KBK-HLR 
ville gi bedre overlevelse sammenlignet med de som fikk instruksjoner S-HLR. Primært endepunkt var 
overlevelse ved utskrivelse.  
1941 pasienter ble inkludert. Ca 70 % av disse hadde hjertestans av kardial årsak, under halvparten 
var bevitnet og knapt en 1/3 hadde sjokkbar rytme.  
981 fikk instruksjoner i KBK-HLR, 960 fikk instruksjoner i S-HLR. Det ble gitt instruksjoner i S-HLR med 
ratio 2:15, basert på gjeldende retningslinjer ved oppstart av studien. 
 
Resultater: Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene, overlevelse til sykehus var 12,5 % 
med KBK og 11,0 % med S-HLR (p=0,31). 
Det var en trend som pekte mot bedre overlevelse i enkelte undergrupper: med kardial årsak til stans 
15,5 % vs 12,3 %, p=0,09 og med sjokkbar rytme 31,9 % vs 25,7 %, p=0,09. 

Svensson et al (2010)  
 
“Compression-only cpr or standard cpr in out-of-hospital cardiac arrest” (37) 
 
Prospektiv, randomisert og nasjonal studie i Sverige. Studien foregikk i tidsrommet februar 2005 til 
januar 2009. Operatører på medisinsk nødtelefon ble randomisert til å gi instruksjoner i enten S-HLR 
eller KBK-HLR til innringere, som etterspurte slik veiledning før ankomst av ambulanse personell, for 
pasienter med mistenkt og bevitnet primær hjertestans utenfor sykehus. Det primære endepunkt var 
30 dagers overlevelse. Formålet med studien var å evaluere en mulig overlegenhet av KBK-HLR med 
hensyn til overlevelse.  
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Hvis hjertestansen skyldtes traume, luftsveisobstruksjon, drukning eller intoksikasjon, eller hvis 
pasienten var under 8 år, ble vedkommende eksludert fra studien. 1276 pasienter ble inkludert i 
studien, 620 pasienter fikk KBK-HLR, 656 fikk S-HLR.  Studien ble startet på et tidspunkt da 
retningslinjene anbefalte 2 ventilasjoner etterfulgt av 15 kompresjoner og denne ratioen ble 
opprettholdt under hele studiens forløp.  
 
Resultater: Overlevelsen var 8,7 % (54 av 620) i gruppen som fikk KBK-HLR og 7,0 % (46 av 656) i 
gruppen som fikk S-HLR, og det var ingen signifikant forskjell mellom overlevelsen i disse 2 gruppene. 
Man fant heller ingen signifikant forskjell blant ulike subgrupper. 
 
 

DISKUSJON 
 
Dyrestudier: 
Det er gjort flere studier på griser med hensikt å sammenligne effekten av S-HLR og KBK-HLR. Jeg har 
har valgt å presentere 3 av disse studiene. Alle 3 studiene er fra kjente forskningsmiljøer innen 
resuscitering, Dorph et al fra Universitetet i Oslo (26) og Ewy et al fra Universitet i Arizona, USA. 
(14;27) Studiene er dels valgt utifra at dagens retningslinjer (30:2) benyttes i forsøket og dels utifra at 
studiene har forskjellige oppsett slik at de belyser problemstillingen fra ulike sider. 
 
Felles for disse studiene er at de bruker griser som under anestesi får indusert VF. I forbindelse med 
innledningen av forsøket blir grisene intuberte. VF står så ubehandlet i en periode på mellom 2 og 6 
minutter og deretter får grisene ulike typer HLR: S-HLR, KBK-HLR eller eventuelt ingen-HLR i en 
periode på 6-10 min. 11-13 minutter etter at VF blir igangsatt gis ett støt etterfulgt av en periode 
med AHLR der graden av vellykket resuscitering studeres.  
De relevante forskjellene mellom studiene, i forhold til min problemstilling, knytter seg først og 
fremst til luftveishåndteringen i BHLR-perioden: 1) I gruppen som får KBK: om luftveiene obstrueres 
eller ikke og på hvilken måte obstruksjonen skapes 2) I gruppen med S-HLR: hvor lang pause tas i 
kompresjonene for å gi 2 ventilasjoner. 
 
Dorph et al bruker en ventil på tuben for KBK-gruppen som hindrer luft å slippe inn, men som tillater 
luft å slippe ut . Konsekvensen av dette er at luft presses ut i kompresjons-fasen og at luft ikke 
trekkes inn passivt i dekompresjons-fasen. Dorph et al mener at det er et oppsett som er nærmest en 
reell situasjon med en bevisstløs pasient som ligger på ryggen.  
Doprh et al hadde i sin studie en gjennomsnittlig pause i  kompresjonene på 4,8 sek for å gi 2 
ventilasjoner. Det må påpekes at det er veldig lite realistisk, da en simuleringsstudie viser at lekfolk i 
gjennomsntitt bruker 16 sekunder. (16) 
Dorph et al finner at BHLR uten ventilasjoner gir en lengre fase med AHLR, med senere ROSC og det 
kreves større doser adrenalin og flere sjokk. 
 
Ewy et al 2007 tok hensyn til det faktum at lekfolk bruker lang tid på å gi 2 ventilasjoner og tok 16 
sekunders pause i kompresjonene for å gi 2 ventilasjoner. På det området var studien realistisk. 
Studien var derimot ikke like realistisk ved at gruppen som fikk KBK hadde åpen ET i BHLR-perioden. 
Åpen ET vil føre til en betydelig grad av passiv ventilasjon i forbindelse med kompresjon og 
dekompresjon. Dette viser seg også på blodgass-verdiene, da det ikke var signifikant forskjell mellom 
O2-saturasjonen i S-HLR- og KBK-gruppen. Da er det ikke overraskende at KBK-HLR i denne studien gir 
signifikant bedre overlevelse enn S-HLR. 
Ewy et al 2010 sammenligner S-HLR med KBK-HLR (med og uten obstruert ET), og utelukker dermed 
muligheten for passiv ventilasjon i den ene KBK-gruppen For S-HLR gruppen ble det tatt pauser i 
kompresjonene på 15 s for å gi ventilasjoner. De fant da ingen signifikant forskjell i 24-timers 
overlevelse (med god nevrologisk funskjon) blant de 3 gruppene. Antall sjokk og adrenalin-doser var 
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signifikant høyere i S-HLR-gruppen enn i begge KBK-gruppene (med og uten obstruert ET). De fant 
heller ingen signifikant forskjell i koronart perfusjonstrykk mellom gruppene.  
 
Dyrestudier foregår på griser som er unge og hjertefriske. Pasienter med behov for HLR er i de fleste 
tilfeller gamle og koronarsyke. Den HLR som gis i disse forsøkene har sannsynligvis mye høyere 
kvalitet enn den HLR som gis av lekfolk. Griser har også en annen luftveisanatomi enn mennesker og 
griser har lettere for å ha helt eller delvis åpne luftveier ved bevisstløshet enn mennesker. Under 
forberedelsen til disse forsøkene legges grisene i anestesi og er derfor intuberte. Grisene vil derfor ha 
åpen, sikret luftvei hvis det ikke gjøres aktive tiltak for å hindre denne passive luftpassasjen.  
Det er også kjent at griser gisper mer enn mennesker, denne gispingen vil skape en viss ventilasjon, 
spesielt ved tilstedeværelsen av åpen ET. 
Et generelt problem med dyreforsøk er at dyr ikke er mennesker og kan ha andre fysiologiske 
responser.  
Disse forsøkene foregår også under veldig kontrollerte forhold, mens HLR i virkeligheten er en helt 
annen situasjon som kan være både kaotisk og uoversiktlig, og for de fleste lekfolk vil det å gi HLR til 
et menneske være en helt ny situasjon. 
Likevel gir dyreforsøk verdifull informasjon og man kan teste scenarioer på dyr som man ikke kan 
teste på mennesker. 
 
Oppsummert er det ingen helt entydig konklusjon i disse 3 dyrestudiene. Ewy et al 2007 finner 
signifikant bedre overlevelse i KBK-gruppen sammenlignet med S-HLR-gruppen, men 
tilstedeværelsen av åpen ET (og ikke signifikant forskjell i oksygensaturasjon mellom gruppene) gjør 
dette resultatet usikkert. 
Dorph et al og Ewy et al 2010 finner ingen signifikant forskjell i overlevelsen mellom gruppene, enten 
i form av oppnådd ROSC (Dorph) eller 24-timers normal nevrologisk overlevelse (Ewy 2010).  
Dorph et al konkluderer med at ved hjertestans ved obstruert luftvei bør ventilasjoner sterkt 
anbefales. 
Ewy 2010 mener at resultatene deres støtter at ved bevitnede, uventede hjertestans utenfor sykehus 
bør KBK anbefales for lekfolk. 
Der er generelt noe overraskende at KBK-gruppene klarer seg såpass godt med hensyn til overlevelse 
tross betydelig dårligere blodgassverdier. Det tyder kanskje på at god overlevelse er mulig selv med 
temmelig reduserte blodgassverdier i en periode på mange minutter. 
Det er ingen tvil om at KBK fører til rask desaturasjon av blodet ved obstruerte luftveier. Det var også 
liten forskjell i hemodynamikk mellom gruppene.  
Det er også mulig at disse studiene er beheftet med mulighet for betydelig type 2 statistisk feil (få dyr 
med liten statistisk styrke), fordi nesten samtlige grisene lar seg resuscitere i løpet av 
forsøksperioden. 
 
 
Befolkningsstudier:  
Jeg har redegjort for 10 befolkningsstudier. 3 av disse studiene var randomiserte, der operatører på 
medisinsk nødtelefon ga instruksjoner i enten S-HLR eller KBK-HLR. (28;36;37) 
Ingen av studiene fant noen signifikant forskjell i overlevelsen mellom gruppene. (tabell 4) Rea et al 
påpekte at det var en trend som pekte mot bedre overlevelse blant de som ble gitt KBK for 
subgruppen med stans av kardial årsak og for subgruppen med sjokkbar rytme, men dette var ikke 
signifikant. 
Hallstrom fant at flere ble gitt komplette instruksjoner i KBK-gruppen enn i S-HLR-gruppen (81 % vs 
62 %) og at det i gjennomsnitt tok 1,4 minutter kortere tid for operatøren å gi instruksjoner i KBK 
sammenlignet med S-HLR. Dette er verdifulle minutter i en hjertestans-situasjon. 
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Det er også felles for disse 3 studiene at de har basert seg på en ventilasjon:kompresjons-ratio på 
2:15, fordi alle studiene ble startet før retningslinjene som kom i 2005 ble implementert. Dette er et 
usikkerhetsmoment ved konklusjonene. 
 
Observasjonsstudier: 
7 av de 10 studiene jeg har redegjort for er observasjonsstudier som har sammenlignet overlevelsen 
ved OHCA med hensyn til type HLR utført av lekfolk: S-HLR, KBK-HLR eller ingen HLR.(29-35) (tabell 4) 
 
SOS-KANTO studien viste tendens til høyere overlevelse med god nevrologisk funksjon blant 
pasienter som fikk KBK-HLR enn S-HLR, 6 % vs 4 %, men forskjellen var ikke signifikant. KBK-HLR ga 
signifikant høyere overlevelse blant enkelte undergrupper: pasienter med apne, pasienter med 
sjokkbar rytme og pasienter med resuscitering som staret innen 4 minutter etter hjertestansen. 
Problemet med denne subgruppeanalysen er at den er utført post-hoc (ikke bestemt på forhånd). 
 
Iwami et al fant bedre overlevelse med god nevrologisk funksjon med S-HLR enn med KBK for 
hjertestans med varighet over 15 minutter. Men de påpeker at i denne gruppen var det uansett 
veldig få overlevende, uavhengig av type HLR som ble gitt. 
 
Kitamura et el (OHCA blant barn) (34) fant signifikant bedre overlevelse med S-HLR versus KBK-HLR i 
aldersgruppen 1-17 år med ikke-kardial årsak til stansen. Men de fant ingen forskjell mellom S-HLR og 
KBK-HLR ved kardial årsak. 
Kitamura et al (OHCA, voksne med ikke-kardiell årsak) (35) viste en høyere andel med god 
nevrologisk overlevelse ved S-HLR enn ved KBK-HLR. 
 

Tabell 4: Studier som sammenligner HLR utført av lekfolk 

Overlevelse etter OHCA, voksne, observasjonsstudier 
    

INGEN HLR 
 

S-HLR 
 

KBK-HLR 
 

Signifikant 
S-HLR vs KBK-HLR STUDIE LAND ENDEPUNKT Antall (%) Antall (%) Antall (%) 

SOS-Kanto (29) Kanto, Japan God  nevrologisk 
overlevelse etter 
1mnd 

63/3917 (2) 30/712 (4) 27/439 (6) is 

Iwami et al (30) Japan God nevrologisk 
overlevelse etter 1 år 

70/2817 (2) 25/617 (4) 19/441 (4) is 

Bohm et al (31) Sverige Overlevelse til 1 mnd 
etter hendelsen 

- 77/1145 (7,2) 591/8209 (6,7) is 

Olasveengen et al 
(32) 

Oslo, Norge Overlevelse til 
utskrivelse fra sykehus 

23/269 (9) 35/281 (13) 15/145 (10) is 

Ong et al (33) Singapore Overlevelse til 
utskrivelse fra sykehus 

9/1695 (0,5) 8/287 (2,8) 4/154 (2,6) is 

Kitamura et al (35) Japan God  nevrologisk 
overlevelse etter 
1mnd 

370/26894 
(1,4) 

136/7474 (1,8) 131/8878 (1,5) s 

 

Overlevelse etter OHCA, barn, observasjonsstudie 
Kitamura et al (34) Japan God  nevrologisk 

overlevelse etter 
1mnd 

53/2719 (1,9) 87/1551 (5,6) 23/888 (2,6) is 

 

Overlevelse etter OHCA, Randomisert telefonveiledning fra operatør på AMK-sentral  
Hallstrom et al 
(28) 

Seattle, USA Overlevelse til 
utskrivelse fra sykehus 

x 29/278(10) 32/240 (15) is 

Rea et al (36) Multisenter Overlevelse til 
utskrivelse fra sykehus 

x 105/956 (11) 122/978 (12,5) is 

Svensson et al (37) Sverige Overlevelse til 1 mnd 
etter hendelsen 

x 46/566 (7) 54/620 (8,7) is 

Tabell 4: is= ikke signifikant, s=signifikant 
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Ingen av disse befolkningsstudiene har foregått mens retningslinjene har vært 30:2 i hele 
studieperioden. I studieperiodene til SOS-KANTO, Iwami et al, Bohm et al og Ong et al var de 
gjeldende retningslinjene fra 2000, som anbefalte 2:15 for enkel livredder. 
I studieperiodene til Olasveengen et al og Kitamura et al (begge studiene) har retningslinjene blitt 
endret i studieperioden til dagens 30:2, men hovedtyngden av studieperiodene var mens 
retningslinjene fra 2000 fortsatt var gjeldende.  
Dette utgjør derfor et stort usikkerhetsmoment og det er usikkert hva konklusjonen hadde blitt hvis 
studiene hadde blitt gjennomført mens retningslinjene anbefalte 30:2.  
 
Ingen av disse studiene er randomisert og man bør generelt være forsiktige med å trekke 
konklusjoner på grunnlag av observasjonsstudier. Observasjonsstudier generelt kan være assosiert 
med betydelige konfunderende faktorer, et eksempel fra SOS-KANTO studien er at det var betydelig 
høyere andel helsepersonell (off-duty) i S-HLR-gruppen sammenlignet med KBK-HLR gruppen, 49 % 
versus 22 %.   
 
Hovedkonklusjonen fra disse studiene sett under ett er ingen signifikant forskjell i overlevelse når 
man sammenligner S-HLR og KBK-HLR, men med ett viktig unntak (Kitamura et al, OHCA med ikke-
kardiell årsak ). (se tabell 4) Alle studiene viser signifikant bedre overlevelse hvis HLR blir gitt 
(uavhengig av type) sammenlignet med ingen-HLR. 
 
 
Bør retningslinjene endres? 
SOS-KANTO studien fikk stor oppmerksomhet da den ble publisert enkelte tok til ordet for at 
retningslinjene burde endres snarest. (38) Resultatene i denne studien var også en av grunnene til at 
AHA i mars 2008 publiserte et posisjonsdokument ”Hands-only (compression-only) CPR: A call to 
action for bystander response to adults who experience out-of-hospital sudden cardiac arrest” (1), 
som en oppdatering av retningslinjene fra 2005. Hovedmålet med dette dokumentet var å øke antall 
som lekfolk ga HLR for derved å øke overlevelsen.  
Dokumentet tok hensyn til ny evidens siden retningslinjene ble utgitt i 2005. AHA skriver blant annet 
at selv om HLR utført av lekfolk mer enn dobler overlevelsen ved hjertestans, er andelen lekfolk som 
gir HLR lav, mellom 27-33 % i de fleste byer i USA. AHA mener at MMV er en stor barriere mot å gi 
HLR og at ved å fjerne denne barrieren som MMV utgjør vil flere lekfolk gi HLR og da vil 
overlevelsesraten øke.  De konkluderer med at blant voksne med OHCA som mottar enten KBK eller 
S-HLR er overlevelsen like god og at lekfolk defor kan velge å gi enten KBK-HLR eller S-HLR. Dette ”call 
to action” gjelder ikke ikke-bevitnede hjertestans, hjertestans hos barn eller hjertestans som antas å 
være av ikke-kardiell årsak.  
 
ERC publiserte også et posisjonsdokument i mars 2008, “Advisory statement of the european 
resuscitation council on basic lifesupport”.(39) 
ERC var av en litt annen oppfatning enn AHA. De mente det ikke var grunnlag for å endre 
retningslinjene. ERC valgte å understreke budskapet i retningslinjene fra 2005: at 30:2 er den 
foretrukne metode, men at det for lekfolk som ikke har fått trening i BHLR, eller som ikke er istand til 
eller villig til å gi MMV, så er det et akseptabelt alternativ å gi KBK. De påpeker også at HLR med 
ventilasjoner fortsatt er kritisk i mange situasjoner. 
 
Ventilasjoner har flere negative effekter på overlevelsen av SCA. Hyperventilasjon er assosiert med 
økt intratorakalt trykk, redusert koronar- og cerebral perfusjon, og færre ROSC i dyrestudier. (19) 
Ventilasjoner fører til pauser i kompresjonene. Ventilasjoner gjør også HLR til en mer kompleks 
oppgave. Trolig er MMV også en betydelig barriere for mange lekfolk mot å starte HLR. 
 



Effekt av ventilasjon under BHLR 

Audun Forsell Halaas. September 2010    20  

Hjertestans av kardiale årsaker dominerer i vår del av verden. Men det også mange med hjertestans 
av ikke-kardiale årsaker og der vil HLR med ventilasjoner være viktig for overlevelsen. For alle 
hjertestans over en viss varighet, vil også ventilasjoner sannsynligvis være viktige for enderesultatet.  
 
Ingen befolkningsstudier har vist signifikant bedre overlevelse blant pasienter som blir gitt KBK-HLR 
sammenlignet med S-HLR utført av lekfolk for hele kohorter, og studiene er i hovedsak basert på HLR 
utført etter retningslinjene fra 2000. Flere argumenterer sterkt for å anbefale KBK-HLR for OHCA med 
antatt kardial årsak. De argumenterer med at det vil øke overlevelsen, fordi andelen HLR utført av 
lekfolk vil øke. Det virker logisk at flere lekfolk vil gi HLR hvis ventilasjoner unnlates, blant annet fordi 
det er enklere prosedyre å lære, men det er ikke bevist i kliniske studier, altså er det foreløpig bare 
en antagelse. 
 
På en annen side er retningslinjene pr i dag allerede basert på kunnskapen om at det skal brukes 
mest mulig tid på kompresjoner. Og det er understreket at enhver HLR er bedre enn ingen HLR. 
Derfor anbefales allerede HLR bestående av kun kompresjoner til lekfolk som ikke er villig eller ikke 
kan gi standard HLR. 
 
Hvis retningslinjene skulle anbefale 2 ulike prosedyrer avhengig av årsak, KBK for de kardiale og S-
HLR for de ikke-kardiale, kan dette føre til forvirring blant lekfolk som samtidig vil kunne ha vanskelig 
for å skille gruppene. 

 

OPPSUMMERING 
 
Av de 3 dyrestudiene viste kun en av dem en signifikant forskjell mellom KBK- og S-HLR-gruppene. 
Imidlertid er resultatet i denne studien usikkert, fordi grisene i KBK-gruppen hadde mulighet for 
passiv ventilasjon, det var ikke tilfelle i de to andre studiene. 
Av de syv observasjonsstudiene, konkluderte kun en med signifikant forskjell i nevrologisk 
overlevelse mellom KBK og S-HLR gruppene. Denne var spesifikt rettet mot ikke-kardiale OHCA, og 
viste at overlevelsen var best med S-HLR. Gitt de patofysiologiske årsaksforholdene, er dette ingen 
stor overraskelse. Det bekrefter grunnlaget for de spesielle tiltakene som anbefales ved ikke-kardial 
HLR i 2005-retningslinjene. 
I de tre gjenværende studiene ble innringer til pasient med hjertestans randomisert til å motta enten 
S-HLR- eller KBK- instruksjoner. I disse studiene fant man igjen signifikant forskjell. 
Som oppsummering, kan man si at studiene ikke gir noe entydig svar, unntatt som nevnt i en setting 
med OHCA av ikke-kardial opprinnelse.  
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