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Sammanfattning 

Hjärtstillestånd är ett tillstånd då hjärtat förlorat förmågan att pumpa ut blod i kroppen vilket leder till 

cerebral och koronar ischemi. Hjärtstillestånd definieras som plötslig och ihållande medvetslöshet med 

pulslöshet och andningsstillestånd eller agonal andning. Vanliga symtom som kan uppstå en timme före 

hjärtstilleståndet är yrsel, trötthet, bröstsmärtor och andningssvårigheter. Behandlingen vid 

hjärtstillestånd i Sverige utgörs av ”basic” och ”advanced cardiac life support”. De viktigaste åtgärderna 

innefattar hjärt-lung-räddning, defibillering och läkemedelsadministrering. Förstahandsläkemedlet är 

standarddos adrenalin baserat på den vasokontraherande och därmed blodtryckshöjande effekten. Syftet 

med arbetet är att utvärdera effekten av standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin jämfört 

med standarddos adrenalin på vuxna med hjärtstillestånd. Arbetet är en litteraturstudie där sju studier om 

effekten av standarddos adrenalin jämfört med standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin vid 

hjärtstillestånd hos vuxna har analyserats. Studierna hämtades från databasen Pubmed. De patienter som 

behandlades med standarddos vasopressin istället för den första eller andra standarddosen adrenalin hade 

bättre överlevnad till sjukhusinläggning (31,6% jämfört med 26,0%, p <0,01). De patienter som 

behandlades med högdos adrenalin istället för standarddos adrenalin hade bättre överlevnad till 

sjukhusinläggning (26,1% jämfört med 23,1%, p <0,05). Ingen överlevnadsfördel till sjukhusutskrivning 

fanns för varken standarddos vasopressin eller högdos adrenalin. Dock behövs fler studier med fler 

patienter för att verifiera resultaten i denna litteraturstudie. Det vore även intressant med studier som 

fokuserar på de enskilda hjärtstilleståndsrytmerna. Dessutom behövs mer forskning om de potentiellt 

negativa effekterna på hjärtat och hjärnan som högdos adrenalin kan ha. Orsaken till den dåliga 

överlevnaden till sjukhusutskrivning oavsett vasopressorisk behandling behöver utredas. 
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SUMMARY 

 
Cardiac arrest is a state when the heart has lost the ability to pump blood to the body 

which causes cerebral and coronary ischemia. Cardiac arrest is defined as sudden and 

sustained unconsciousness with pulselessness and suspension of breathing or agonal 

breathing. Common symptoms that can arise one hour before a cardiac arrest 

includes dizziness, tiredness, chest pain and breathing difficulties.  

The treatment for cardiac arrest in Sweden includes basic and advanced cardiac life 

support. The most important measures are cardiopulmonary resuscitation, 

defibrillation and drug administration. The drug of choice is standard dose adrenaline 

based on its vasoconstricting and thus blood pressure raising effect.  

The aim of this study was to evaluate the effect of standard dose vasopressin 

alternatively high dose adrenaline compared to standard dose adrenaline in adults 

with cardiac arrest. 

This study is a literature review where seven studies on the effect of standard dose 

adrenaline compared to standard dose vasopressin alternatively high dose adrenaline 

on cardiac arrest in adults have been analyzed. The studies were found in the 

database Pubmed. Four studies evaluate the effect on survival by standard dose 

vasopressin compared to standard dose adrenaline. Three studies evaluate the effect 

on survival by high dose adrenaline compared to standard dose adrenaline. 

Patients that were treated with standard dose vasopressin instead of the first or 

second standard dose adrenaline had better survival to hospital admission (31,6% 

compared to 26,0%, p <0,01). Patients that were treated with high dose adrenaline 

instead of standard dose adrenaline had better survival to hospital admission (26,1% 

compared to 23,1%, p <0,05). There were no effects on survival to hospital discharge 

for either standard dose vasopressin or high dose adrenaline.  

More studies are needed though with more patients to verify the results of this 

literature review. It would also be interesting with studies that focus on the different 

cardiac arrest rhytms. More research is needed about the potential negative effects on 

the heart and brain caused by high dose adrenaline. The reason for the bad results 

regarding survival to hospital discharge regardless of vasopressive treatment needs to 

be evaluated. 
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FÖRKORTNINGAR 
α1 – Alfa-adrenerg receptor typ 1 

AHA – American Heart Association 

AV-nod – Atrioventrikulär Nod 

ACLS – Advanced Cardiac Life Support 

BLS – Basic Life Support 

β1/2 – Beta-adrenerg receptor typ 1/2 

CO – Cardiac Output 

COMT - Katekol-O-Metyltransferas 

CPC – Cerebral Performance Category 

ECR – European Resuscitation Council 

EKG – Elektrokardiografi 

EMD – Elektromekanisk Dissociation 

GCS – Glasgow Coma Scale 

HLR – Hjärt-Lung-Räddning 

ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation 

IU – International Units 

M2 – Muskarin Receptor typ 2 

MAO – Monoaminooxidas 

MAP – Mean Arterial Pressure 

MMSE – Mini Mental State Examination 

NNT – Number Needed to Treat 

PEA – Pulslös Elektrisk Aktivitet 

RCT – Randomised Controlled Trial 

ROSC – Return of Spontaneous Circulation 

SA-nod – Sinoatrial Nod 

TPR – Total Peripheral Resistance 

VF – Ventrikelflimmer 

VT – Ventrikeltakykardi 
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INTRODUKTION 

 
Hjärtstillestånd är ett tillstånd då hjärtats förmåga att åstadkomma tillräckliga 

kontraktioner för att pumpa ut blod i kroppen upphör (1). Tillståndet definieras 

kliniskt som plötslig och ihållande medvetslöshet med pulslöshet och 

andningsstillestånd eller agonal andning (2). Hjärtstillestånd kan uppkomma plötsligt 

eller förväntat (3). Plötsligt hjärtstillestånd uppkommer oväntat och kan bl.a. bero på 

myokardischemi, kardiomyopati eller strukturell förändring i hjärtats 

retledningssystem, klaffar eller muskulatur (3). Förväntat hjärtstillestånd kan orsakas 

av förgiftning, terminal sjukdom såsom cancer, trauma, syrebrist, acidos, 

cirkulationssjukdomar mm. (3). I föreliggande arbete görs ingen skillnad på om 

hjärtstilleståndet är plötsligt eller förväntat. Hjärtstillestånd klassificeras som 

takyarytmiskt eller icke takyarytmiskt beroende på vilken initial hjärtrytm som 

föreligger (4). Takyarytmiskt hjärtstillestånd omfattar hjärtrytmerna ventrikelflimmer 

(VF) och pulslös ventrikeltakykardi (VT) (4). Icke takyarytmiskt hjärtstillestånd 

omfattar hjärtrytmerna pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli (4).  

 

 

Epidemiologi 

 

Plötsligt hjärtstillestånd är en ledande dödsorsak i Nordamerika och Europa (5, 6). 

Varje år sker över 600 000 dödsfall i Nordamerika och Europa tillsammans (6). I 

USA och Kanada tillsammans sker årligen 350 000 hjärtstillestånd där 

återupplivningsförsök påbörjas, hälften av dem sker på sjukhus (7). Den globala 

medelincidensen för hjärtstillestånd hos vuxna utanför sjukhus är 55 på 100 000 (8). 

I Europa är incidensen för hjärtstillestånd 37 på 100 000 (9). Incidensen för plötsligt 

hjärtstillestånd i Sverige är 48/100 000 (10).  

Dödsfall orsakade av plötsligt hjärtstillestånd utgör 50% av alla dödsfall relaterade 

till hjärtsjukdom (4). Överlevnaden till sjukhusutskrivning för patienter med icke-

traumatiskt hjärtstillestånd utanför sjukhus är ca. 10% (9, 11). Överlevnaden till 

sjukhusutskrivning för patienter med hjärtstillestånd på sjukhus är något bättre, ca. 

25% (11). Överlevnaden är generellt sett bättre för VF och VT än för PEA och 

asystoli, 35% respektive 10% (12). Med så många dödsfall och dålig prognos är det 

viktigt att det finns så bra behandlingsalternativ som möjligt. 
 

 

Kliniska konsekvenser av hjärtstillestånd 
 

Hjärtstillestånd leder om obehandlat till död eller hjärnskador (5). Efter 5-8 minuter 

uppstår permanenta hjärnskador hos mer än hälften av alla som drabbas, efter 10-15 

minuter förstörs mentala funktioner permanent (13).Vanliga symtom är 

medvetandeförlust efter bara några sekunder, dock kan andningssvårigheter, 

bröstsmärtor, yrsel, andfåddhet och illamående uppträda upp till en timme före 

hjärtstilleståndet (1). De hjärnskador som kan drabba patienter efter ett 

hjärtstillestånd kan mätas med olika metoder.  
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Kognitiv prestationskategori (CPC) är ett verktyg för att utvärdera neurologisk status 

efter hjärtstillestånd och korrelerar med livskvalitet och funktionell status (14). CPC 

utgörs av en femgradig skala: 1 innebär bra cerebral funktion; 2 innebär moderat 

cerebral nedsättning; 3 innebär allvarlig cerebral nedsättning; 4 innebär koma och 5 

innebär hjärndöd. Ofta bedöms CPC 1 eller 2 som fördelaktig neurologisk funktion 

och 3 eller högre som ofördelaktig (14). Mini mental test (MMSE) är ett verktyg för 

att utvärdera en persons kognitiva nedsättning, testet utgörs av 11 frågor och består 

av en skala på 0-30 poäng (15). Testet bedömer en persons kognitiva funktion med 

avseende på orientering till tid och rum, beräkning, språk och visuell konstruktion 

(15). Gränsen för kognitiv nedsättning går vid 24 poäng, 18-24 klassas som mild 

nedsättning och 0-17 som allvarlig (15). Den modifierade MMSE har visat sig ha 

högre validitet och har även ett mer omfattande poängssystem än MMSE eftersom 

den sträcker sig från 0-100 poäng (16). I den modifierade MMSE går gränsen för 

kognitiv nedsättning vid 79/80 poäng (15). Resultatet av både MMSE och den 

modifierade MMSE kan dock påverkas av ålder, utbildningsnivå och kulturell 

bakgrund (15). Glasgow Coma Scale (GCS) är ett verktyg för att bedöma en persons 

vakenhetsgrad (17). Det är en skala på 3-15 poäng som bedöms efter: ögonöppnande 

till olika stimuli; motorisk förmåga och verbalt svar (17). En poäng på 13-15 brukar 

användas för att indikera milda hjärnskador, 9-12 indikerar moderata hjärnskador och 

<8 indikerar allvarlig hjärnskada, dessa indelningar är dock inte definitiva utan bör 

ses som en generell bedömning av skadeläget (18). 
 
 

Hjärtats fysiologi 
 

Hjärt-minut-volym 

Den volym blod som vänster kammare (ventrikel) pumpar ut i aorta per minut kallas 

”cardiac output” (CO), på svenska hjärt-minut-volym (13). CO utgör summan av allt 

blodflöde till alla kroppens vävnader (13). CO bestäms av slagvolymen, d.v.s. 

volymen blod som pumpas ut i varje hjärtslag, multiplicerat med hjärtfrekvensen 

(13). Den volym blod som flödar tillbaka till höger förmak (atrium) via venerna per 

minut kallas för venöst återflöde (13). CO och venöst återflöde måste matcha 

varandra med undantag för ett fåtal hjärtslag när blodet tillfälligt lagras i eller lämnar 

hjärtat eller lungorna (13). Normalt CO vid vila för unga friska män är 5,6 l/minut 

och för kvinnor 4,9 l/minut (13).  

 

Slagvolym 

 

Hjärtats slagvolym är normalt ca. 70 ml och bestäms av preload, afterload och 

hjärtats kontraktilitet (inotropi) (13). Preload är fyllnadstrycket i hjärtats ventriklar, 

d.v.s. den volym blod som flödar tillbaka till hjärtat från venerna (13). Preload är ett 

mått på hur mycket sarkomererna sträcks och påverkar således hur hårt hjärtat 

kontraherar enligt Frank-Starling-mekanismen, som beskrivs nedan (13). Afterload 

är det tryck som vänster ventrikels kontraktion måste övervinna för att öppna 
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aortaklaffen och pumpa ut blod i aorta (13).  

 

 

Excitation och kontraktion  

Hjärtmuskelns kontraktila delar är hjärtmuskelceller som innehåller myofibriller med 

ordnad uppsättning av aktin- och myosinfilament, s.k. sarkomerer (13). Ett annat 

viktigt protein i kontraktionsmekanismen är troponin (13). Den kraft som 

kontraktionen sker med, inotropin, bestäms av troponins känslighet för kalcium och 

hur mycket kalcium som frisätts från sarkoplasmatiska retiklet (SR) (4). En 

hjärtkontraktion inleds av att en aktionspotential exciterar hjärtmuskelcellerna vilket 

leder till att kalciumkanaler i cellmembranet öppnas (4). Kalcium flödar sedan in i 

hjärtmuskelcellerna och binder till receptorer på SR vilket leder till 

kalciuminducerad kalciumfrisättning och kalcium frisätts ut i cytosolen (4, 19). 

Kalciumjonerna binder till en troponinsubenhet (troponin C) som sitter på 

aktinfilament vilket initierar muskelkontraktionen (4). När ventriklarna fylls med 

blod sträcks hjärtmuskelcellernas sarkomerer vilket leder till att aktin- och 

myosinfilament får mer optimalt överlapp för att generera kraft, dessutom ökar 

troponins affinitet för kalcium och mer kalcium frisätts från SR vid 

muskelkontraktion vilket också leder till att mer kraft kan utvecklas (13, 19). Denna 

mekanism fick namnet Frank-Starling-mekanismen efter dess upptäckare och leder 

till att hjärtats kontraktionskraft ökar och därmed kan hjärtat anpassa CO efter det 

venösa återflödet (13). Om det venösa återflödet skulle vara kraftigt nedsatt finns en 

risk att hjärtats kontraktionskraft blir så låg att hjärtat inte klarar av att pumpa ut 

blodet enligt Frank-Starling-mekanismen (13). Det är således mycket viktigt att 

hjärtats retledningssystem och kontraktila mekanism fungerar för att hjärtat ska 

kunna fungera som en pump. 

 

 

Diastole och systole 

Hjärtats cykel har två faser: diastole och systole (13). 

Diastole är vilofasen då hjärtats atrium fyller hjärtats ventrikel med blod när 

ventriklarna och de båda atrierna är relaxerade. Mot slutet av diastole kontraherar 

atrierna och de sista 20% av blodflödet till ventriklarna sker (13). Det är även vid 

diastole som hjärtats egen blodförsörjning sker via kranskärlen eftersom det är då 

främst vänster ventrikel är relaxerad och inte trycker mot kranskärlen (13, 20). 

Systole är hjärtats arbetsfas och börjar när ventriklarna kontraherar, det är då blod 

trycks ut i aorta och lungartären (13). 

 

 

Hjärtats blodförsörjning 

Kranskärlens genomblödning bestäms av tryckgradienten från aorta till höger förmak 

(20, 21). Blodflödet i kroppen bestäms enligt formeln Q=∆P/R, där Q är flödet, ∆P är 

tryckskillnaden mellan aorta och höger förmak och R är resistensen i kärlen och 
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beror främst på arteriolers konstriktionsgrad (19).   

För att blodflöde ska kunna ske, till hjärtat såväl som till resten av kroppen, krävs 

således ett visst blodtryck, även kallat medelartärtryck (MAP) (13, 19). 

Medelartärtrycket är produkten av det totala perifera motståndet (TPR) i kärlen och 

CO och bestäms till största del av TPR, enligt formeln MAP=CO*TPR (13, 19).  

Motståndet i kärlen beror till stor del på graden av vasokonstriktion (13). Det är 

således avgörande för blodflödet att aorta, artärer och arterioler har en viss tonus för 

att inte medelartärtrycket och därmed blodflödet ska bli för lågt. Kranskärlens tonus 

regleras av bl.a. autonoma nervsystemet och metabola faktorer (13). Autonom 

reglering av kranskärlens tonus konkurreras dock ut av metabola faktorer (13). När 

blodflödet i kranskärlen minskar kommer metaboliter såsom adenosin, CO2, K
+, 

prostaglandiner mm. att frisättas från hjärtmuskelceller och inducera vasodilatation i 

kranskärlen via reaktiv hyperemi (13). Metabola faktorer är således det som har 

störst inverkan på kranskärlens grad av konstriktion (13). 

 

 

Hjärtats retledningssystem  

Hjärtat har ett eget retledningssystem med pacemakerceller som bestämmer 

hjärtrytmen (13). Sinoatrial-noden (SA-noden) är en samling specialiserade 

hjärtmuskelceller som ligger i den övre posteriolaterala väggen i höger atrium (13). 

SA-nodens celler ger mot slutet av diastole upphov till en pacemakerpotential som 

främst uppkommer av jonflödena natrium, kalium och kalcium (13). Från SA-noden 

sprids depolariseringen till atriums muskelceller och via internodala vägar även till 

atrioventrikulär-noden (AV-noden) (13). AV-noden är belägen i den posteriora 

väggen av höger atrium bakom trikupsidal-klaffen (13). Vid AV-noden fördröjs 

överledningen för att atrierna ska hinna fylla ventriklarna med blod innan 

ventriklarna kontraherar (13). Sedan leds signalen genom interventrikulära septum 

via purkinjefibrer (13). Purkinjefibrerna leder signalen i interventrikulära septum via 

höger och vänster skänkel (13). Purkinjefibrerna delar sig till mindre förgreningar på 

vänster och höger sida av ventriklarna och sträcker sig till botten av hjärtat och går 

sedan in i ventriklarnas muskulatur för att där övergå i hjärtmuskelceller (13). 

Signalen sprids upp genom hjärtats ventriklar för att hjärtat ska fungera som en pump 

och trycka blod ut ur hjärtat med start längst ner (13). 

 

 

Hjärtats innervering 

Hjärtat är innerverat av både sympatiska och parasympatiska nervsystemet som är 

delar av det autonoma nervsystemet (13). De båda systemen kan påverka CO, 

sympatikus kan öka CO och parasympatikus kan minska det (13). Både 

parasympatiska och sympatiska nervsystemet är aktivt samtidigt till hjärtat, men i 

olika grad, beroende på olika faktorer såsom: aktivitetsnivå, sjukdomstillstånd, 

kroppsläge mm. (13, 19, 22). Ökad eller minskad aktivitet av det ena eller det andra 

leder till olika effekter på hjärtat (13, 22). Parasympatiska nervsystemet är förbundet 

med hjärtat via vagusnerven som främst innerverar SA- och AV-nod samt de båda 
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atrierna, vagusnerven innerverar även ventriklarna lite (13). Vagusnerven använder 

acetylkolin som transmittorsubstans som binder till muskarina receptorer av typen 

M2 på hjärtat (13). I SA- och AV-noden leder aktivering av M2-receptorer till 

minskad exciterbarhet vilket leder till minskad kronotropi (minskad frekvens) 

respektive minskad dromotropi (överledningshastighet från atrium till ventrikel) (13). 

Resultatet av ökad parasympatikusstimulering av hjärtat är att hjärtat kontraherar 

mindre frekvent vilket är fördelaktigt vid vila när kroppens syrebehov inte är så stort 

(13). Sympatiska nervsystemet är förbundet med hjärtat via sympatiska nervändar 

som främst använder noradrenalin som transmittorsubstans (13). Dessa nervändar 

innerverar hela hjärtat (13). Sympatiska nervsystemet agerar även via adrenalin som 

frisätts till blodet från binjuremärgen (13). Nordadrenalin och adrenalin binder på 

hjärtat till adrenerga receptorer av typen β1 (13). I SA-noden leder 

sympatikusstimulering till ökad exciterbarhet och därmed ökad kronotropi (13). I 

AV-noden leder sympatikusstimulering till ökad dromotropi (13). 

Sympatikusstimulering leder även till ökad inotropi i både atrierna och ventriklarna 

samt ökad lusitropi (hjärtmuskelns relaxationshastighet) (13). Resultatet av ökad 

sympatikusstimulering av hjärtat är att hjärtat kan kontrahera oftare och hårdare och 

pumpa ut tillräckligt mycket blod för att generera puls och tillgodose kroppens 

syrebehov vid olika aktivitetsnivåer (13). Stark sympatikusstimulering kan öka 

kronotropin hos unga vuxna från 70 till 250 slag/minut och inotropin till det dubbla 

(13).  

 

 

Patofysiologi 

Patofysiologin för hjärtstillestånd delas in i en tidsberoende trefas-modell enligt 

Weisfeldt och Becker: elektisk fas; cirkulatorisk fas och metabol fas (2). 

Den elektriska fasen är de första fyra till fem minuterna efter det att hjärtstilleståndet 

skett (2). Om defibrillering är möjlig och utförs i denna fas är överlevnaden >50% 

(2). Därefter följer den cirkulatoriska fasen där vävnadshypoxi och ansamling av 

metaboliter minskar möjligheten att defibrillera (2). Risken är stor att VT/VF i denna 

fas övergår till PEA eller asystoli om kranskärlsgenomblödning inte åstadkoms (2). I 

denna fas påverkas haemodynamiken positivt av vasopressorer (2). Sedan följer den 

metabola fasen >10–15 minuter efter det att hjärtstilleståndet skett (2). Överlevnaden 

i den metabola fasen är väldigt liten p.g.a. global ischemi och dessutom minskar 

nyttan med cirkulationsstödjande åtgärder (2).   

Den initiala hjärtrytm som föreligger vid ett hjärtstillestånd är den viktigaste 

prognostiska indikatorn, avgör behandlingsmetod samt påverkas av bakomliggande 

orsak och tiden till dess att hjärt-lung-räddning (HLR) initieras (2). Nedan beskrivs 

patofysiologin för de olika rytmerna som utgör hjärtstillestånd. 
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Pulslös elektrisk aktivitet 

PEA utgör en heterogen grupp av pulslösa rytmer i hjärtat, såsom: pseudo-

elektromekanisk dissociation; idioventrikulära rytmer; ventrikulära escape-rytmer; 

postdefibrillerings-idioventrikulära rytmer och bradyasystoliska rytmer (5). I detta 

arbete används begreppet PEA oavsett vilken av de nämnda rytmerna som föreligger. 

PEA innebär ofta att normal elektrisk aktivitet i ventriklarna förekommer men 

patienten är pulslös eftersom de hjärtkontraktioner som förekommer inte är 

tillräckligt kraftiga för att generera tillräckligt blodflöde och därmed en mätbar puls 

(4, 23). PEA är en icke defibrillerbar rytm och patienter med PEA bör därför inte 

defibrilleras (5). PEA diagnosticeras med hjälp av konstaterad pulslöshet samt EKG 

där organiserad eller semi-organiserad elektrisk aktivitet förekommer i hjärtat, till 

skillnad från VT, VF och asystoli (24). Orsaker till PEA är nästan alltid något som 

påverkar preload, afterload eller hjärtats inotropi, såsom hypovolemi, acidos, 

syrebrist eller lungemboli (23). Vid t.ex. ischemi i hjärtmuskeln minskar troponins 

känslighet för kalcium och mindre kalcium frisätts från SR (23). Vid hypovolemi 

eller lungemboli är det venösa återflödet så pass lågt att preload blir för låg och enligt 

Frank-Starling-mekanismen kan inte hjärtat kontrahera tillräckligt mycket för att 

öppna aortaklaffen (23). Kliniskt ses ofta ocklusion av kranskärlsartärer som en 

orsak till PEA (4). 

 

Pulslös ventrikeltakykardi 

VT definieras som en puls på >100 slag/minuten i ventriklarna med 3 till 5 slag eller 

fler som uppkommer i ventriklarna oberoende av AV-noden (25, 26). VT orsakas 

ofta av re-entry-potentialer (27). Re-entry-potentialer innebär att aktionspotentialen 

återexciterar myokardvävnad som inte längre är refraktär så att signalen går 

rundgång i ventriklarna, det leder till ökad automaticitet och ventriklarna kontraherar 

snabbare och i otakt med de båda atrierna (27). Re-entry-potentialer beror ofta på; att 

sträckan som aktionspotentialen färdas i ventriklarna är för lång så att refraktärt 

myokard hinner bli exciterbart, vilket kan bero på förstorat hjärta; att hastigheten 

som signalen sprids med är nedsatt så att refraktärt myokard hinner bli exciterbart, 

vilket kan bero på ischemi i hjärtmuskeln, hyperkalemi mm. samt kortare 

refraktärperiod vilket gör att refraktärt myokard snabbare blir exciterbart vilket kan 

uppkomma vid läkemedelsbehandling (13). VT leder om det pågår för länge, ca. >30 

sekunder, till att hjärtats ventriklar inte hinner fyllas tillräckligt med blod innan de 

kontraherar, vilket leder till att blod inte kan pumpas ut i kroppen och pulsen upphör 

(27, 28). Tillståndet kallas då pulslös VT och är ett allvarligt tillstånd som måste 

behandlas omedelbart eftersom blodflödet upphör till både hjärtat och resten av 

kroppen (28, 29). Pulslös VT diagnosticeras med hjälp av konstaterad pulslöshet och 

EKG (30). I föreliggande arbete kommer pulslös ventrikeltakykardi bara att 

benämnas som VT. 
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Ventrikelflimmer 

VF karaktäriseras av kaotiska asynkrona impulser i hjärtats ventriklar (31). VF 

diagnosticeras med hjälp av konstaterad pulslöshet och EKG som visar oregelbunda 

QRS-komplex och avsaknad av tydliga P-vågor (32). Orsaker till VF kan vara flera. 

Vid akut myokardischemi avges kalium från den ischemiska vävnaden, det leder till 

ökad extracellulär kaliumkoncentration runt hjärtmuskelfibrerna (13). Ökad 

extracellulär kaliumkoncentration leder till ökad retbarhet av hjärtmuskeln vilket kan 

utlösa flimmer (13). Akut myokardischemi kan även leda till en s.k. ”skadeström”: 

när myokardvävnad utsätts för syrebrist kan den inte repolarisera helt, det innebär att 

myokardvävnaden är negativt laddad extracellulärt där ischemin uppstått jämfört 

med normal myokardvävnad (13). Elektriska strömmar kan sedan flöda från det 

ischemiska området till normal myokardvävnad och utlösa abnorma impulser som 

leder till flimmer (13). Även sympatikusstimulering av hjärtat vid akut 

myokardischemi kan utlösa flimmer (13). Andra orsaker till VF är re-entry-

potentialer (13). De kaotiska impulserna i hjärtats ventriklar leder till att ventriklarna 

flimrar vilket innebär att hjärtat inte längre fungerar som en pump och därmed 

upphör blodflödet till hjärtmuskeln och resten av kroppen (31, 33).  

 

Asystoli 

Asystoli innebär att all mekanisk och elektrisk aktivitet har upphört i hjärtats 

ventriklar och inget blod kan därmed pumpas ut till kroppen (34-36). Asystoli är 

precis som PEA en icke defibrillerbar rytm och bör därför inte defibrilleras (5). 

Asystoli diagnosticeras med hjälp av konstaterad pulslöshet och EKG (36). Asystoli 

kan uppkomma av fel i hjärtats retledningssystem och benämns då som primär 

asystoli (34). Primär asystoli innebär att cellerna i retledningssystemet inte fungerar 

som de ska, vilket kan bero på ischemi, hjärtinfarkt eller idiopatisk degenerering av 

SA- eller AV-noden (37). Sekundär asystoli orsakas av faktorer utanför hjärtat som 

leder till att hjärtats ventriklar inte kan depolarisera (34, 37). Sekundär asystoli kan 

bero på stroke, hyperkalemi, syrebrist, acidos, hypovolemi, toxiner, överdosering av 

droger som ger andningsstillestånd, hypotermi mm. (34, 36). I föreliggande arbete 

görs ingen skillnad på primär eller sekundär asystoli. Vanligt förekommande är att 

obehandlat VF eller obehandlad VT övergår i asystoli, vilket är den terminala rytmen 

vid hjärtstillestånd (34).  

 

 

Behandling av hjärtstillestånd 

Det är vid ett hjärtstillestånd viktigt att få tillbaka spontan cirkulation, kallat ”return 

of spontaneous circulation” (ROSC) (21). ROSC definieras som spontan, normal 

hjärtrytm med märkbar puls och ett systoliskt blodtryck på minst 60 mmHg som 

varar minst 10 minuter (38, 39). Sannolikheten för ROSC ökar om hjärtats 

genomblödning upprätthålls (21). Några minuter efter ett hjärtstillestånd förlorar 

artärer och arterioler muskeltonus och kärlen kollapsar vilket minskar 
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medelartärtrycket i aorta och därmed minskar sannolikheten för ROSC eftersom 

kranskärlsgenomblödningen försämras (21).  

Behandling av hjärtstillestånd baseras på utvärdering av vetenskapliga evidens för 

återupplivning gjord av International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), 

ett internationellt konsortium med representanter från flera av världens olika 

återupplivningsråd (5). Behandlingsrekommendationerna publicerades 2005 av 

American Heart Association (AHA) och år 2015 uppdaterades 

behandlingsrekommendationerna för hjärtstillestånd (40). Uppdateringen baserades 

på en stor evidensgranskning av ILCOR (40). Behandlingsrekommendationerna 

publiceras i USA av American Heart Association (AHA) och i Europa av European 

Resuscitation Council (ERC) (41). De svenska riktlinjerna följer ERC:s riktlinjer för 

behandling av hjärtstillestånd (42). 

 

”Basic Life Support” – allmänt  

När hjärtstilleståndet är konstaterat startar behandlingen med Basic Life Support 

(BLS) som innefattar HLR och defibrillering, i de fall det handlar om en 

defibrillerbar rytm (5). Behandlingen syftar till att återuppliva patienten och ge 

upphov till ROSC (38). HLR innefattar cykler av 30 st. bröstkompressioner och 2 st. 

inblåsningar av luft i patienten, alternativt kan syrgasmask användas (4). 

Bröstkompressioner leder till att det intratorakala trycket ökar vilket ger ökat tryck i 

thorax-aorta som driver blodet till hjärtat, hjärnan och resten av kroppen (4). Målet 

med HLR är att återställa energinivån i hjärtat så att det ska kunna pumpa av sig själv 

igen samt att återställa energinivån i hjärnan för att minska ischemiska skador (40).  

Defibrillering är en viktig åtgärd eftersom det kan återställa hjärtats sinusrytm (43). 

Den exakta mekanismen är okänd men det finns teorier om att cellerna i hjärtats 

ventriklar depolariseras samtidigt och blir refraktära vilket bryter pågående VT/VF, 

därefter stannar hjärtat 3-5 sekunder varpå SA-noden kan ta över och återigen sätta 

rytmen (13, 43). Det är viktigt att defibrillering utförs snabbt i de fall det är möjligt, 

varje minut som defibrillering försenas minskar chansen att överleva ett hjärtstopp 

med 10% (42). I de fall det är möjligt är HLR plus defibrillering en viktig 

kombination eftersom HLR kan förbättra överlevnadschanserna två till tre gånger vid 

hjärtstillestånd även om tiden till defibrillering dröjer några minuter (5). En studie på 

hjärtstillestånd utanför sjukhus har visat att om HLR försenas mer än 10 minuter vid 

defibrillerbara rytmer blir defibrilleringen ineffektiv med avseende på överlevnad 

(44). Studien fann även att HLR som utförs direkt förlorar sin potentiellt viktiga 

effekt om defibrilleringen försenas mer än 10 minuter (44). 

 

”Advanced Cardiac Life Support” – allmänt  

Efter BLS initieras Advanced Cardiac Life Support (ACLS) antingen ute i fält av 

akutsjukvårdare eller på akutmottagning om inte BLS är tillräckligt (5). ACLS 

innefattar bl.a. att BLS fortsätter samt administrering av läkemedel, främst 
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vasopressorer, dessutom söks efter reversibla orsaker till hjärtstilleståndet (5). 

Adrenalin är internationellt rekommenderat som läkemedel vid ACLS (5). 

Terapirekommendationen för ACLS vid hjärtstillestånd är standarddos adrenalin 

(1mg) i.v. var 3–5 minut (5, 45, 46). Adrenalins vasokontraherande effekt i artärer 

och arterioler förhindrar förlust av muskeltonus vilket är viktigt för att bibehålla 

tryckgradienten i blodkärlen så att blodflödet till främst hjärta och hjärna upprätthålls 

vid HLR via mekanismer som tidigare nämnts (5).  

 

 

Behandling VT/VF – specifikt  

Initialt de första minuterna efter hjärtstilleståndet ska HLR och defibrillering utföras 

så fort som möjligt (5). Tidig defibrillering är viktigt vid VF av flera orsaker: VF är 

den vanligaste hjärtstilleståndsrytmen; det enda som kan häva VF är defibrillering 

och VF övergår om obehandlad till asystoli inom minuter efter hjärtstilleståndet (5). 

Om defibrillering inte initieras inom 4–5 minuter vid VF minskar chansen att starta 

hjärtat via defibrillering eftersom hjärtat då är för svagt p.g.a. syre- och energibrist 

(2). Om HLR däremot utförs tidigt kan hjärtat återfå en del av syre- och 

näringstillförseln vilket leder till att hjärtat kan vara starkt nog för att startas av 

defibrillering (13). Om pulslös VT/VF kvarstår efter 1 eller 2 defibrilleringsförsök 

plus HLR är rekommendationen att administrera vasopressorer, såsom adrenalin 1mg 

var 3:e till 5:e minut samtidigt som HLR och defibrillering fortsätter (5).Viktigt är att 

HLR inte avbryts när läkemedel administreras (5). Om pulslös VT/VF fortfarande 

kvarstår efter 2 till 3 defibilleringsförsök samt administrering av vasopressorer bör 

antiarytmika ges, såsom amiodaron eller lidokain (5). Samtidigt som BLS och ACLS 

pågår skall även eventuella irreversibla orsaker till hjärtstilleståndet såsom akut 

myokardischemi eller elektrolytrubbning åtgärdas (27). 

 

 

Behandling PEA och asystoli – specifikt  

Defibrillering är inte möjligt, istället utförs HLR så fort som möjligt samtidigt som 

irreversibla orsaker till hjärtstilleståndet åtgärdas, såsom hypoxi, acidos, hypotermi, 

hyperkalemi, hypokalemi, hypovolemi mm. (9). Samtidigt administreras även 

vasopressorer såsom adrenalin 1mg var 3:e till 5:e minut (4, 5). Om PEA eller 

asystoli konverteras till defibrillerbar rytm ska defibrillering utföras (5). HLR kan 

konvertera asystoli och PEA till en blodflödesgenererande rytm (5). 
 

Behandlingen avbryts baserat på kliniska tecken och mänsklig värdighet (5). Det 

finns inga fasta tidsgränser som avgör när ACLS ska upphöra, dock för icke 

traumatiska hjärtstillestånd finns det evidens för att ACLS på akuten inte är bättre än 

ACLS ute i fält vilket skulle betyda att ACLS kan avslutas redan före 

sjukhusankomst (5). 
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Vasokontraherande behandling 

Internationella riktlinjer har som tidigare nämnts rekommenderat adrenalin vid 

hjärtstillestånd de senaste 50 åren (6, 45, 47). Rekommendationen bygger på 

prekliniska studier där förbättrat blodflöde koronart och cerebralt har observerats (5).  

Trots att adrenalin är rekommenderat vid hjärtstillestånd, finns det dålig evidens för 

att det förbättrar överlevnaden hos patienter med hjärtstillestånd fram till 

sjukhusutskrivning (45). Det finns observationsstudier som visat att adrenalin inte 

förbättrar överlevnaden till sjukhusutskrivning vid hjärtstillestånd utanför sjukhus 

(45). Det finns även randomiserade, kliniska studier som har utvärderat adrenalins 

effekt vid hjärtstillestånd. Två placebo-kontrollerade studier har gjorts som 

utvärderade effekten av standarddos adrenalin vid hjärtstillestånd. Den första studien 

gjordes i Norge maj 2003 till april 2008 (48). Studiens syfte var att ta reda på om 

överlevnaden till sjukhusutskrivning förbättrades av att utesluta intravenös 

läkemedelsadministrering (adrenalin, atropin, och/eller amiodaron) vid ACLS hos 

patienter med hjärtstillestånd utanför sjukhus (48). Den primära utfallsvariabeln var 

överlevnad till sjukhusutskrivning (48). Studiens resultat visade inte på någon 

överlevnadsfördel till sjukhusutskrivning för de båda grupperna med avseende på 

primär utfallsvariabel, 10,5% för behandlingsgruppen och 9,2% för kontrollgruppen, 

p=0,61 (48). Däremot var överlevnaden till sjukhusinläggning signifikant större för 

läkemedelsgruppen än för placebogruppen, 32% respektive 21%, p <0,001 (48).  

Den andra studien gjordes i västra Australien augusti 2006 till november 2009 (49). 

Studien jämförde adrenalin med placebo för att utvärdera adrenalins effekt vid 

hjärtstillestånd utanför sjukhus (49). Den primära utfallsvariabeln var överlevnad till 

utskrivning från sjukhus (49). Resultatet visade inte på någon skillnad i överlevnad 

till sjukhusutskrivning för de båda grupperna, överlevnaden till sjukhusutskrivning 

var 1,9% för kontrollgruppen och 4,0% för behandlingsgruppen (OR 2,2; 95% 

konfidensintervall (CI) 0,7–6,3) (49). Den dåliga evidensen för standarddos adrenalin 

vid hjärtstillestånd leder till ett behov av nya läkemedelsalternativ vid ACLS.  
 
 

Adrenalin 

Farmakokinetik 

Adrenalin är en katekolamin som till största del utsöndras från binjuremärgen (50). 

Adrenalin har en halveringstid på 2 minuter och metaboliseras främst av 

monoaminooxidas (MAO) och katekol-O-metyltransferas (COMT) (51). COMT 

finns i hjärnan, levern, njurarna och blodet och omvandlar adrenalin till metaneprin 

(52, 53). MAO finns bl.a. i neuron, levern, placentan samt GI-kanalen och omvandlar 

adrenalin till normetaneprin (54, 55). Metaneprin och normetaneprin konjugeras 

sedan i levern via antingen sulfonering eller glukoronidering och utsöndras därefter i 

urinen (51). Adrenalin administreras oftast intravenöst eller intratrakealt (56).  



 

17 
 

 

Farmakodynamik 

Adrenalin binder till β1-receptorer på hjärtat vilket leder till ökad inotropi, 

kronotropi, dromotropi och lusitropi (13, 19, 57). Stimuleringen av β1-receptorer av 

adrenalin ökar således hjärtats arbete och därmed metabola krav och syrebehov, det 

kan leda till att hjärtmuskeln tar skada och fungerar sämre efter ett hjärtstillestånd 

(40, 58). Vissa blodkärl, främst arterioler till skelettmuskler och hjärtats kranskärl, 

har β2-recpetorer (13). Aktivering av dessa receptorer leder till vasodilatation och 

kan därmed öka blodflödet till vissa vävnader (13). Adrenalin binder även till α1-

receptorer som bl.a. finns i aorta, artärer och arterioler och får dessa att kontrahera 

(2). Adrenalin kan således begränsa blodflödet till olika vävnader eftersom TPR ökar 

när α1-receptorer i arterioler och artärer aktiveras, tillsammans med β1-stimuleringen 

ökar därmed MAP (13). Medelartärtrycket är som tidigare nämnts avgörande för 

blodflödet i kroppen och genomblödningen av hjärtmuskeln ökar när det diastoliska 

blodtrycket ökar (50). Det finns även α1-receptorer i hjärtats kärl, främst de 

epikaridella kranskärlen som förser större delen av hjärtmuskeln med blod (13). 

Adrenalin tros förbättra koronart blodflöde via fler mekanismer förutom ökat 

diastoliskt aortatryck, bl.a. förlängd diastole jämfört med systole samt vasodilatation 

i kranskärl p.g.a. β2-stimulering respektive reaktiv hyperemi p.g.a. β1-stimulering 

(20, 59). Förutom den i kranskärlen fördelaktiga blodflödesökande effekten tros 

adrenalin även ha haemodynamiska ofördelaktiga effekter. Studier som gjorts på djur 

med adrenalin jämfört med placebo vid HLR har visserligen visat ökat diastoliskt 

blodtryck och förbättrad kranskärlsgenomblödning, men även pulmonell 

vasokonstriktion, ökat syrebehov och syreobalans i hjärtmuskeln samt cerebral 

vasokonstriktion (2). En annan djurstudie fann däremot att adrenalin vid HLR kan 

förbättra både koronart och cerebralt blodflöde jämfört med placebo (58). Kliniska 

studier på hundar och observationsstudier på människor har visat att vid acidos är 

adrenalins vasopressoriska effekt avsevärt sämre än vid fysiologiskt pH (60). Vid 

metabol acidos minskar antalet α1-receptorer i artärers och arteriolers glatta 

muskulatur vilket delvis tros förklara den sämre vasopressoriska effekten (61). 

 

Adrenalin vid hjärtstillestånd 

Trots att de ovan nämnda resultaten för adrenalin skiljer sig åt används adrenalin vid 

hjärtstillestånd med avsikten att förbättra främst koronart och cerebralt blodflöde i 

samband med HLR genom att behålla tonus i aorta, artärer och arterioler så att MAP 

ökar (5, 40, 50). En studie av Redding et.al. som gjordes på djur med hjärtstillestånd 

visade med avseende på ROSC att den rena α-agonisten metoxamin var lika effektiv 

som adrenalin vid HLR medan den rena β-agonisten isoproterenol inte uppvisade 

bättre ROSC än endast HLR (62). En annan studie visade genom att förbehandla 

hundar med hjärtstillestånd med α-antagonisten fenoxybenzamin respektive β-

antagonisten propranolol och därefter administrera adrenalin, att det är stimuleringen 

av α-receptorer som leder till den önskvärda effekten vid HLR (50). Dessa resultat 
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bekräftar att adrenalin vid HLR verkar via α-stimulering och därmed bibehåller 

MAP, enligt mekanismer som tidigare nämnts.  

Det finns indikationer från tidiga okontrollerade kliniska djurstudier att högdos 

adrenalin kan förbättra överlevnaden efter hjärtstillestånd jämfört med standarddos 

adrenalin (63). Dos-responskurvor från djurstudier har visat att adrenalin har bäst 

effekt i högre doser (5mg eller 0,1mg/kg kroppsvikt) (46). Andra djurstudier har 

visat att adrenalin i hög dos förbättrar hjärtmuskelns genomblödning och blodtrycket 

i kranskärlen (64, 65). En annan djurstudie kom däremot fram till att högdos 

adrenalin försämrade cerebralt blodflöde jämfört med standarddos adrenalin, dock 

använde forskarna i studien dubbelt så hög dos än normal högdos i högdosgruppen, 

0,2mg/kg kroppsvikt (66). Högdos adrenalin utgör ett potentiellt alternativ till 

nuvarande standarddos adrenalin vid ACLS vid hjärtstillestånd.  

 

 

Vasopressin 

Farmakokinetik 

Vasopressin är ett peptidhormon som utsöndras till blodet från hypothalamus via 

blodkärl i neurohypofysen (2). Vasopressins halveringstid är 10-20 minuter och det 

metaboliseras främst av njurarna och levern (67, 68). Vasopressin ges parenteralt för 

att biotillgängligheten ska vara tillräckligt hög (67). 

 

Farmakodynamik 

 

Vasopressin verkar bl.a. via V1a-receptorer i artärer och arterioler och leder till 

vasokonstriktion (69). Därmed ökar medelartärtrycket och blodflödet till hjärtat och 

andra organ såsom hjärnan ökar (2, 70). Djurstudier har visat att vasopressin ökar 

diastoliskt blodtryck och kranskärlsgenomblödning vid hjärtstillestånd (71-73). 

Vasopressin ökar även glatt muskulaturs känslighet för katekolaminer (69). 

Vasopressin har ett mer stabilt ligand-receptor-komplex i acidotisk miljö än vad 

adrenalin har (74). 

 

 

Annan forskning – evidens  

Djurstudier har även visat att på grisar leder vasopressin till bättre cerebralt blodflöde 

och cerebral syresättning än adrenalin (70). Vasopressin har dessutom inte samma 

skadliga effekt som adrenalin på hjärtat, avseende metabola krav och syrekonsumtion 

(50). Vasopressin har i djurstudier och studier in vitro inte visats ha lika negativ 

inverkan på cerebralt och pulmonellt blodflöde som adrenalin samt uppvisar längre 

effektduration än adrenalin (70, 75). Vasopressin tillsammans med HLR har i 

djurstudier även uppvisat bättre blodflöde till vitala organ och bättre neurologiskt 

utfall än HLR med adrenalin (76). Det har även visats att hos patienter som 
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återupplivats efter hjärtstillestånd är nivåerna av vasopressin i blodet högre än hos de 

som inte överlevt hjärtstilleståndet, det har lett till teorier om att vasopressin kan vara 

fördelaktigt att administrera vid hjärtstillestånd (6).  

Vasopressin tillsammans med adrenalin skulle kunna leda till synergieffekter vad 

gäller kranskärlsgenomblödning eftersom de ger vasokonstriktion via olika 

mekanismer (74). ILCOR menar på att standarddosen på 40 IU (0,1mg) vasopressin 

skulle kunna ersätta den första eller andra standarddosen adrenalin vid ACLS (77, 

78). Standarddos vasopressin utgör ett tänkbart alternativ till den första eller andra 

standarddosen adrenalin vid ACLS vid hjärtstillestånd. 

Baserat på den dåliga överlevnaden vid hjärtstillestånd och den dåliga evidensen för 

effekt av standarddos adrenalin på överlevnad vid hjärtstillestånd hos människor är 

det viktigt att utvärdera andra behandlingsalternativ. Därmed föreligger ett behov av 

att utvärdera effekten av antingen högdos adrenalin eller standarddos vasopressin 

jämfört med standarddos adrenalin vid hjärtstillestånd hos vuxna.  

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera effekten på överlevnad av standarddos 

vasopressin alternativt högdos adrenalin jämfört med standarddos adrenalin på vuxna 

människor vid hjärtstillestånd. Arbetet inriktar sig på överlevnad i form av 

överlevnad till sjukhusinläggning och sjukhusutskrivning totalt för alla patienter med 

hjärtstillestånd oavsett föreliggande hjärtstilleståndsrytm. Det ligger således utanför 

detta arbetets omfattning att undersöka effekten på överlevnad av högdos adrenalin 

alternativt standarddos vasopressin jämfört med standarddos adrenalin på vuxna 

människor specifikt vid VT, VF, PEA respektive asystoli.  

Frågeställningarna för arbetet är:  

• Leder administrering av standarddos vasopressin vid hjärtstillestånd hos 

vuxna till överlevnadsfördel jämfört med standarddos adrenalin? 

• Leder administrering av högdos adrenalin vid hjärtstillestånd hos vuxna till 

överlevnadsfördel jämfört med standarddos adrenalin? 

 

 

METOD 

Arbetet är en litteraturstudie som använder sju randomiserade kontrollerade 

vetenskapliga studier (RCT). Studierna är hämtade från den vetenskapliga databasen 

Pubmed. Inklusionskriterier till denna litteraturgenomgång var: randomiserade och 

blindade studier; studier utförda på människor som är 16 år eller äldre; studier som 

jämförde standarddos vasopressin som ersättning för den första eller andra 

standarddosen adrenalin alternativt som jämförde högdos adrenalin som ersättning 
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för den första eller alla standarddosen/erna adrenalin vid ACLS vid hjärtstillestånd 

utanför eller på sjukhus; hela artiklar som gick att komma åt; artiklar publicerade i 

referentgranskade vetenskapliga tidskrifter och artiklar på engelska. 

De flesta studier är utförda i Europa eller Nordamerika, en studie är utförd i 

Singapore. Studierna som jämförde standarddos vasopressin med standarddos 

adrenalin söktes på Pubmed med filter för kliniska prövningar och sökorden 

”vasopressin vs adrenaline cardiac arrest”, det gav 9 träffar och av dessa valdes 4 av 

9 ut (6, 79-81). Studier exkluderades om de använde fler läkemedel än vasopressin 

och adrenalin; undersökte pediatrisk population eller inte substituerade första eller 

andra standarddosen adrenalin med standarddos vasopressin enligt ACLS. Studierna 

som jämförde högdos adrenalin med standarddos adrenalin söktes också på Pubmed 

med filter för kliniska prövningar, sökorden var ”high dose adrenaline cardiac arrest” 

och antalet sökträffar var 22st., av dessa valdes 3 av 22 ut (82-84). Studier 

exkluderades om de undersökte patienter yngre än 16 år, inte substituerade 

standarddoser adrenalin med högdoser adrenalin enligt ACLS; utfördes på djur; var 

retrospektiva; saknade abstract; undersökte specifika hjärtstilleståndsrytmer eller 

använde fler läkemedel än adrenalin. Statistiska beräkningar för att jämföra 

överlevnad till sjukhusinläggning och sjukhusutskrivning för olika studier gjordes 

med chi2-test. Chi2-test valdes eftersom olika kategoriska variabler jämfördes. 

 

 

RESULTAT 

I denna del analyseras de valda studierna och de viktigaste resultaten presenteras. 

Nedan redovisas först en sammanställning över de utvalda studierna där namn, syfte, 

design och primära utfallsvariabler presenteras, se tabell I. Därefter redovisas syfte, 

metod och resultat för de fyra artiklar som behandlar standarddos vasopressin jämfört 

med standarddos adrenalin. Sedan redovisas syfte, metod och resultat för de artiklar 

som behandlar högdos adrenalin jämfört med standarddos adrenalin. Slutligen 

presenteras en sammanfattande analys av de analyserade studierna.  
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Tabell I. Sammanställning av i resultatdelen analyserade studier med avseende på namn,  

 syfte, design och primära utfallsvariabler. 

 

 

 

 

Studiens namn Syfte Design Primära utfallsvariabler 

”Randomised comparison of 

epinephrine and vasopressin 

in patients with out-of-

hospital ventricular 
fibrillation”- Lindner et.al. 

1997 (79) 

Att jämföra adrenalins 

effekt med vasopressins 

vid hjärtstillestånd 

definierat som VF, hos 
patienter utanför sjukhus. 

Randomiserad, 

dubbelblindad, 

kontrollerad studie.  

Lyckad återupplivning 

definierat som överlevnad till 

sjukhusinläggning. 

”Vasopressin versus 

epinephrine for inhospital 
cardiac arrest: a randomised 

controlled trial”-  Stiell et.al. 

2001 (80) 

Att jämföra effekten och 

säkerheten av standarddos 
vasopressin med 

standarddos adrenalin vid 

hjärtstillestånd på sjukhus. 

Trippelblindad, 

randomiserad och 
kontrollerad.  

Kontinuerlig och mätbar puls 

samt mätbart blodtryck minst 
en timme efter att 

återupplivningen avslutats. 

”A Comparison of 
Vasopressin and Epinephrine 

for Out-of-Hospital 

Cardiopulmonary 

Resuscitation”- Wenzel et.al. 
2004 (6) 

Att utvärdera vasopressins 
respektive adrenalins effekt 

på överlevnad vid 

hjärtstillestånd definierat 

som PEA, asystoli eller 
VF, hos vuxna utanför 

sjukhus. 

Randomiserad, 
dubbelblindad och 

kontrollerad.  

Överlevnad till 
sjukhusinläggning. 

”A randomised, double-

blind, multi-centre trial 
comparing vasopressin and 

adrenaline in patients with 

cardiac arrest presenting to 

or in the Emergency 
Department”-  Ong et.al. 

2012 (81) 

Att jämföra standarddos 

vasopressin med 

standarddos adrenalin vid 

behandling av 

hjärtstillestånd på akuten. 

Randomiserad, 

dubbelblindad och 

kontrollerad.  

Överlevnad till 

sjukhusutskrivning. 

”High-Dose Epinephrine in 

Adult Cardiac Arrest”-  
Stiell et.al. 1992 (82) 

Att jämföra effekten av 

standarddos adrenalin och 
högdos adrenalin på 

överlevnad vid behandling 

av hjärtstillestånd.  

Randomiserad, 

dubbelblindad och 
kontrollerad. 

Lyckad återupplivning 

definierat som uppkomst av 
puls och blodtryck i minst en 

timme 

”Standard doses versus 
repeated high doses of 

epinephrine in cardiac arrest 

outside the hospital”-  
Choux et.al. 1995 (83) 

Att jämföra effekten av 
upprepade standarddoser 

av adrenalin med 

upprepade högdoser av 

adrenalin vid 
hjärtstillestånd utanför 

sjukhus. 

Randomiserad, 
dubbelblindad och 

kontrollerad. 

ROSC, överlevnad till 
sjukhusinläggning och 

utskrivning från sjukhuset vid 

liv. 

”A Comparison of Repeated 

High Doses and Repeated 
Standard Doses of 

Epinephrine for Cardiac 

Arrest Outside the 

Hospital”-  Gueugniaud 
et.al. 1998 (84)  

Att jämföra effekten av 

upprepade doser av 1mg 
respektive 5mg adrenalin 

vid hjärtstillestånd hos 

vuxna utanför sjukhus. 

Randomiserad, 

dubbelblindad och 
kontrollerad. 

ROSC, sjukhusinläggning, 

antal sjukhusinläggningar 
efter en dos adrenalin och 

sjukhusutskrivning. 
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Studie 1 - Randomised comparison of epinephrine and vasopressin in patients with 

out-of-hospital ventricular fibrillation, Lindner et al., 1997 (79)  

 

Syfte 

Studien gjordes i Ulm i Tyskland och pågick från juli 1994 till december 1995. 

Studiens syfte var att jämföra adrenalins effekt med vasopressins vid hjärtstillestånd 

definierat som VF, hos patienter utanför sjukhus. Studiens primära utfallsvariabel var 

lyckad återupplivning, definierat som överlevnad till intensivvårdsinläggning utan 

behov av HLR med stängd bröstkorg efter ROSC. Sekundära utfallsvariabler var 

överlevnad >24 timmar, överlevnad till sjukhusutskrivning samt neurologisk status 

mätt enligt GCS vid sjukhusutskrivning.  

Metod 

Det är en randomiserad, dubbelblindad och kontrollerad studie. Inklusionskriterierna 

var personer med hjärtstillestånd som utgjordes av VF och som fortfarande hade VF 

efter upprepad defibrillering. Exklusionskriterierna var: personer yngre än 18 år; 

hjärtstillestånd i samband med trauma eller terminal sjukdom; graviditet samt om 

behandlingen krävde endotrakeal administrering av adrenalin. Patienterna 

randomiserades efter upprepade misslyckade defibrilleringar och fortsatt VF till att 

antingen få en dos 1 mg adrenalin eller 40 U arginin-vasopressin i.v. Därefter 

fortsatte defibrilleringsförsök 60 till 90 sekunder efter läkemedelsadministrering. Om 

läkemedlet som administrerats inte gav upphov till ROSC fortsatte återupplivningen 

enligt gällande riktlinjer, d.v.s. ACLS. Det var 40 st. patienter i studien, 20 i varje 

grupp. 

Resultat 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad med avseende på överlevnad till 

intensivvårdsinläggning mellan adrenalingruppen och vasopressingruppen, (35% 

respektive 70%, p=0,06), se tabell II.  

Överlevnad >24h var signifikant bättre för vasopressingruppen än för 

adrenalingruppen, se tabell II.  

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad med avseende på överlevnad till 

sjukhusutskrivning (15% respektive 40%, p=0,16,) eller GCS-värde mellan 

adrenalingruppen och vasopressingruppen, se tabell II. 
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    Tabell II. Resultatet från studie 1 avseende primär och sekundära utfallsvariabler. 

Variabel Vasopressin (%) Adrenalin (%) P-värde 

Överlevnad till 

intensivvårdsinläggning  

14/20 (70) 7/20 (35) 0,06 

Överlevnad >24 timmar 12/20 (60) 4/20 (20) 0,02 

Överlevnad till sjukhusutskrivning 6/20 (40) 3/20 (15) 0,16 

Glasgow coma scale-medelvärde 

vid sjukhusutskrivning 

11,7 (SE 1,6) 10,7 (SE 3,6) 0,78 

    SE=”standard error of the mean” 

Studie 2 - Vasopressin versus epinephrine for inhospital cardiac arrest: a 

randomised controlled trial, Stiell et al., 2001 (80)  

Syfte 

Studien genomfördes på sjukhus i Kanada och England från juli 1997 till november 

1998. Studiens syfte var att jämföra effekten och säkerheten av standarddos 

vasopressin med standarddos adrenalin vid hjärtstillestånd på sjukhus. Den primära 

utfallsvariabeln var förekomsten av en kontinuerlig och mätbar puls samt ett mätbart 

blodtryck minst en timme efter att återupplivning avslutats, oavsett behovet av 

vasopressorer eller antiarytmika. Sekundära utfallsvariabler var överlevnad till 

sjukhusutskrivning definierat som att patienten lämnade akuten vid liv samt 

neurologisk funktion mätt med MMSE och en fempoäng-skala för cerebral 

prestation, mätt vid sjukhusutskrivning. 

Metod 

Det är en trippelblindad, randomiserad och kontrollerad studie. Inklusionskriterierna 

var patienter inlagda på sjukhus som fick hjärtstillestånd och som behövde adrenalin 

enligt AHA:s riktlinjer för asystoli, PEA eller refraktärt VF. Exklusionskriterierna 

var: patienter yngre än 16 år; dokumenterad terminal sjukdom (förväntad återstående 

livslängd <6 veckor) eller status om att inte återupplivas; inlagd på sjukhus mindre 

än 24 timmar efter traumatisk skada; om hjärtstilleståndet utlösts sekundärt efter 

brusten aorta eller massiv gastrointestinal blödning; om hjärtstilleståndet skedde före 

sjukhusinläggning; tidigare deltagande i studien; om hjärtstilleståndet skett i 

operationssal, uppvakningsrum eller förlossningssal. Patienterna behandlades enligt 

AHA:s riktlinjer för ACLS med undantag för den första dosen i vasopressingruppen. 

Patienterna randomiserades när en studiebox med antingen adrenalin eller 

vasopressin öppnats. Patienterna gavs antingen 1 mg adrenalin eller 40 IU 

vasopressin i.v. De patienter som inte återfick puls efter den initiala administreringen 

gavs räddningsterapi som utgjordes av 1 mg adrenalin i.v. var 3–5 minut. Till studien 

randomiserades 200 patienter, 104 till vasopressingruppen och 96 till 

adrenalingruppen. Alla patienter ingick i utfallsanalysen. 

Resultat 
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan vasopressin- och adrenalingruppen med 

avseende på överlevnad 1h (39% respektive 35%, p=0,66), se tabell III. Det fanns 

heller ingen signifikant skillnad mellan vasopressin- och adrenalingruppen med 

avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning (12% respektive 14%, p=0,67), se 

tabell III. Resultatet för neurologisk status enligt MMSE och CPC framgår av tabell 

IV. 

 

Tabell III. Resultatet från studie 2 avseende primär och sekundär utfallsvariabel för vasopressin- respektive 

adrenalingruppen totalt för alla patienter, 95% konfidensintervall.  

 

Tabell IV. Resultatet från studie 2 avseende sekundär utfallsvariabel definierat som MMSE och 

cerebral prestation totalt för alla patienter 

Utfallsmått Vasopressin (n=12) Adrenalin (n=13) 

Mini-mental state examination 

score (median [range]) 

36 (19–38) 35 (20–40) 

Cerebral performance category 

score 

  
 

1 10 (83%) 11 (85%) 

2 0 2 (15%) 

3 2 (17%) 0 

4 0 0 

Studie 3 - A Comparison of Vasopressin and Epinephrine for Out-of-Hospital 

Cardiopulmonary Resuscitation, Wenzel et al., 2004 (6)  

Syfte 

Studien gjordes i Österrike, Tyskland och Schweiz från juni 1999 till mars 2002. 

Studiens syfte var att utvärdera vasopressins respektive adrenalins effekt på 

överlevnad vid hjärtstillestånd definierat som PEA, asystoli eller VF, hos vuxna 

utanför sjukhus. Den primära utfallsvariabeln var överlevnad till sjukhusinläggning 

och den sekundära utfallsvariabeln var överlevnad till sjukhusutskrivning.  

Metod 

Det är en randomiserad, kontrollerad och dubbelblindad studie utförd vid flera 

center. Inklusionskriterierna var vuxna patienter som fått ett hjärtstillestånd (VF, 

PEA eller asystoli) utanför sjukhus som var i behov av HLR och vasopressorer. 

Exklusionskriterierna var: lyckad defibrillering utan administrering av vasopressorer; 

dokumenterad terminal sjukdom; avsaknad av intravenös ingång; hemorragisk 

Variabel Vasopressin (%) Adrenalin (%) P-värde % absolut skillnad 

(95% CI) 

Överlevnad 1h  40/104 (39) 34/96 (35) 0,66 3,1 (CI -10,5-17,3) 

Överlevnad till 

sjukhusutskrivning 

12/104 (12) 13/96 (14) 0,67 -2,0 (CI -11,6-7,8) 
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chock; graviditet; hjärtstillestånd orsakat av trauma; patienter yngre än 18 år samt en 

status att inte återupplivas. Patienter med PEA eller asystoli randomiserades direkt, 

patienter med VF randomiserades först efter att de första tre defibrilleringsförsöken 

misslyckats. När en patient randomiserades gavs antingen 1mg adrenalin 

(Suprarenin) eller 40 IU vasopressin (Pitressin) i.v. Om ROSC inte uppkom inom tre 

minuter upprepades administreringen av samma läkemedel i samma dos. Om ROSC 

fortfarande inte uppkom gav läkaren utifrån eget omdöme ytterligare adrenalin samt 

andra läkemedel såsom amiodaron, atropin, fibrinolytika och lidokain. Det var 597 

patienter i adrenalingruppen och 589 i vasopressingruppen. Utfallsanalysen gjordes 

enligt intention-to-treat-principen. 

Resultat 

Överlevnad till sjukhusinläggning var bättre när hjärtstilleståndet var bevittnat 

(38,3% respektive 16,1%, p <0,001) samt när BLS initierats inom 10 minuter efter 

hjärtstilleståndet (43,8% respektive 20,7%, p <0,001).  

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan vasopressin- och 

adrenalingruppen med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning (36,3% 

respektive 31,2%, p=0,06), se tabell V. 

Det fanns heller ingen statistiskt signifikant skillnad mellan vasopressin- och 

adrenalingruppen med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning (9,9% 

respektive 9,9%, p=0,99), se tabell V. 

ROSC var ingen utfallsvariabel i studien men redovisades ändå. Det fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan vasopressin- och adrenalingruppen med 

avseende på ROSC, se tabell V. 

 

Tabell V. Resultatet från studie 3 avseende primär och sekundär utfallsvariabel samt ROSC för vasopressin- 

respektive adrenalingruppen totalt för alla patienter, 95% konfidensintervall. 

Variabel Vasopressin (%) Adrenalin (%) P-

värde 

Odds Ratio (95% 

CI) 

Alla patienter: Överlevnad 

till sjukhusinläggning 

214/589 (36,3) 186/597 (31,2) 0,06 0,8 (0,6–1,0) 

Alla patienter: Överlevnad 

till Sjukhusutskrivning 

57/578 (9,9) 58/588 (9,9) 0,99 1,0 (0,7–1,5) 

Alla patienter: ROSC 145/589 (24,6) 167/597 (28,0) 0,19 1,2 (0,9–1,5) 

 

Patienterna i vasopressingruppen som utöver standarddos vasopressin även gavs 

standarddos adrenalin hade signifikant bättre överlevnad till sjukhusinläggning 

(25,7% respektive 16,4%, p=0,002), överlevnad till sjukhusutskrivning (6,2% 

respektive 1,7%, p=0,002) och ROSC än patienter i adrenalingruppen som gavs 

ytterligare standarddos adrenalin, se tabell VI. NNT-talen blir: 10,75, 11 patienter 

ska således behandlas med standarddos vasopressin och standarddos adrenalin istället 

för standarddos adrenalin vid ACLS för att ytterligare en patient ska överleva till 
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sjukhusinläggning; 22,2, 23 patienter ska således behandlas med standarddos 

vasopressin och standarddos adrenalin istället för standarddos adrenalin vid ACLS 

för att ytterligare en patient ska överleva till sjukhusutskrivning. 

 

Tabell VI. Resultatet från studie 3 avseende primär och sekundär utfallsvariabel samt ROSC för de patienter i 

vasopressin- respektive adrenalingruppen som fick standarddos adrenalin utöver de två första vasopressin- 

respektive adrenalinsdoserna, 95% konfidensintervall. 

* Ingen uppgift 

 

Studie 4 - A randomised, double-blind, multi-centre trial comparing vasopressin 

and adrenaline in patients with cardiac arrest presenting to or in the Emergency 

Department, Ong et al., 2012 (81)  

 

Syfte 

Studien gjordes i Singapore från 9 mars 2006 till 19 januari 2009. Studiens syfte var 

att jämföra standarddos vasopressin med standarddos adrenalin vid behandling av 

hjärtstillestånd på akuten. Studien undersökte om det fanns någon överlevnadsfördel 

med att administrera vasopressin istället för adrenalin vid den rekommenderade 

behandlingen som alltid ges på sjukhuset eller av amublanssjukvårdare. Studiens 

primära utfallsvariabel var överlevnad till sjukhusutskrivning, definierat som när 

patienten lämnade sjukhuset eller fortfarande levde 30 dagar efter hjärtstilleståndet. 

Sekundära utfallsvariabler var ROSC definierat som mätbar puls i en stor artär samt 

överlevnad till sjukhusinläggning definierat som mätbar puls vid överlämnande av 

patient från ambulanspersonal till sjukhuspersonal. 

Metod 

Det är en randomiserad, dubbelblindad och kontrollerad studie gjord vid flera center. 

Studien inkluderade hjärtstillestånd utanför sjukhus samt hjärtstillestånd på akuten. 

Inklusionskriterierna var personer över 16 års ålder (>21 på ett sjukhus p.g.a. lokala 

Variabel         Vasopressin (%)  Adrenalin (%)  P-värde          Odds Ratio (95% CI) 

Alla patienter                                                                                

ROSC     137/373 (36,7) 93/359 (25,9)                   0,002 0,6 (0,4–0,8) 

Sjukhusinläggning 96/373 (25,7) 59/359 (16,4) 0,002 0,6 (0,4–0,8) 

Sjukhusutskrivning 23/369 (6,2)                        6/355 (1,7)                       0,002 0,3 (0,1–0,6) 

CPC totalt för alla 

patienter vid 

sjukhusutskrivning 

    

Bra cerebral funktion 8/20 (40,0) 2/5 (40,0) 1,00 * 

Moderat cerebral 

nedsättning 

2/20 (10,0) 2/5 (40,0) 0,17 * 

Allvarlig cerebral 

nedsättning   

2/20 (10,0) 1/5 (20,0) 0,50 * 

Koma eller vegetativt stadie    8/20 (40,0) 0/5 0,14 * 
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etiska krav) med hjärtstillestånd bekräftat genom avsaknad av puls, om patient inte 

var kontaktbar samt apné. Exklusioskriterierna var: hjärtstillestånd orsakat av trauma 

eller när HLR var kontraindicerat såsom när personen uppenbarligen var död. 

Patienter med VT eller VF defibrillerades enligt ACLS:s riktlinjer. Patienterna 

randomiserades till att antingen få 1mg adrenalin eller 40IU vasopressin i.v. på 1:1 

basis, samtidigt som HLR fortsatte. Om hjärtstilleståndet kvarstod fortsatte 

behandlingen enligt ACLS:s riktlinjer med bl.a. oblindat adrenalin. Det var 353 

patienter i adrenalingruppen och 374 patienter i vasopressingruppen. Utfallsanalysen 

var enligt intention-to-treat-principen. 

Resultat 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan vasopressin- och adrenalingruppen med 

avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning (2,9% respektive 2,3%, p=0,57) eller 

överlevnad till sjukhusinläggning (22,2% respektive 16,7%, p=0,06) eller ROSC, se 

tabell VII.  

 

Tabell VII. Resultatet från studie 4 med avseende på primära och sekundära utfallsvariabler för vasopressin- 

respektive adrenalingruppen, 95% konfidensintervall. 

 

 

Studie 5 - High-Dose Epinephrine in Adult Cardiac Arrest, Stiell et.al. 1992 (82)  

Syfte 

Studien genomfördes i Kanada från december 1989 till januari 1992. Studiens syfte 

var att jämföra effekten av standarddos adrenalin och högdos adrenalin på 

överlevnad vid behandling av hjärtstillestånd enligt ACLS. Den primära 

utfallsvariabeln var lyckad återupplivning, definierat som uppkomst av puls och 

blodtryck i minst en timme. Den sekundära utfallsvariabeln var överlevnad till 

sjukhusutskrivning.  

Metod 

Det är en randomiserad, dubbelblindad och kontrollerad studie. Inklusionskriterier 

var hjärtstillestånd på eller utanför Ottawa Civics eller Ottawa Generals Hospital som 

Variabel Vasopressin (%) Adrenalin (%) P-

värde 

RR (95% CI) 

Alla patienter: 

Överlevnad till 

Sjukhusutskrivning  

11/374 (2,9) 8/353 (2,3) 0,57 1,13 (0,76–1,67) 

Alla patienter: 

Överlevnad till 

sjukhusinläggning 

83/374 (22,2) 59/353 (16,7) 0,06 1,18 (1,00–1,38)  

Alla patienter: ROSC 119/374 (31,8) 106/353 (30) 0,60 1,04 (0,9–1,21) 
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behövde adrenalinadministrering enligt ACLS. Exklusionskriterier var: patienter 

yngre än 16 år; patienter med terminal sjukdom; patienter som inte fått HLR på mer 

än 15 minuter; patienter med akut trauma; patienter med ett andra hjärtstillestånd i 

samband med sjukhusinläggningen samt om hjärtstilleståndet skedde i operations- 

eller återhämtningssal på sjukhuset. Neurologisk funktion utvärderades i alla 

återupplivade patienter enligt GCS samt efter 96 timmar enligt en fempoäng-skala 

för cerebral prestation. De patienter som överlevde till sjukhusutskrivning 

utvärderades enligt skalan för cerebral prestation samt med MMSE. Alla patienter 

behandlades, med undantag för högdosgruppen som fick högdos adrenalin, enligt 

AHA:s riktlinjer för ACLS. Patienter utanför sjukhuset fick behandling på plats av 

ambulanssjukvårdare i form av BLS och fördes sedan till akuten för ACLS. Patienter 

på sjukhuset behandlades där av läkare enligt BLS och ACLS. Läkemedlet i studien 

levererades som paket med fem kodade och förifyllda 10ml-sprutor. Dessa paket låg 

i studieboxar slumpmässigt utplacerade på 61 ställen på sjukhusen. Patienterna 

randomiserades när behandlande läkare slumpmässigt valde studiebox till att få 

antingen högdos adrenalin (7mg) eller standarddos adrenalin (1mg) i.v. eller via 

endotrakealtub var femte minut i högst fem doser. Det var 650 st. patienter i studien, 

317 st. i högdosgruppen och 333 st. i standarddosgruppen.  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan högdos- och standarddosgruppen med 

avseende på varken återupplivning (18% respektive 23%, p=0,12) eller 

sjukhusutskrivning (3% respektive 5%, p=0,38), se tabell VIII. 

Resultat 

Tabell VIII. Resultatet från studie 5 avseende primär och sekundär utfallsvariabel i högdos- respektive 

standarddosgruppen, 95% konfidensintervall. 

 

Av de patienter som överlevde till sjukhusutskrivning var det för högdosgruppen 

90% och för standarddosgruppen 94% som befann sig i den bästa cerebrala 

prestationskategorin vid sjukhusutskrivning, p=0,24. MMSE-värden var 36 

(spridning, 33–40) för högdosgruppen och 37 (spridning, 33–40) för 

standarddosgruppen. 

 

 

 

 

 

Variabel Högdos (%) Standarddos (%) P-värde  % skillnad 

(95% CI) 

Återupplivning  56/317 (18) 76/333 (23) 0,12 5 (CI -1-12) 

Sjukhusutskrivning  10/317 (3) 16/333 (5) 0,38 2 (CI -2-5) 



 

29 
 

Studie 6 - Standard doses versus repeated high doses of epinephrine in cardiac 

arrest outside the hospital, Choux et al., 1995 (83)  

 

Syfte 

Studien genomfördes i Frankrike från januari 1991 till juli 1992. Studiens syfte var 

att jämföra effekten av upprepade standarddoser adrenalin med upprepade högdoser 

adrenalin vid hjärtstillestånd utanför sjukhus. De primära utfallsvariablerna var: 

ROSC definierat som mätbar puls och mätbart och/eller hörbart blodtryck; 

sjukhusinläggning definierat som inläggning av en patient med mätbar puls och 

mätbart blodtryck efter ROSC samt utskrivning från sjukhuset vid liv. Sekundära 

utfallsvariabler var ROSC efter första adrenalininjektionen samt patientens cerebrala 

funktionskategori (CPC) vid sjukhusutskrivning eller efter 6 månader. 

Metod 

Det är en randomiserad, dubbelblindad och kontrollerad studie. Patienter 

inkluderades till studien om de var över 18 års ålder med hjärtstillestånd utanför 

sjukhus. Hjärtstillestånd definierades i studien som avsaknad av spontan andning och 

mätbar puls. Andra inklusionskriterier var: EKG som initialt visade på asystoli eller 

elektromekanisk dissociation (EMD), även kallat pulslös elektrisk aktivitet (PEA) 

samt EKG som initialt visade VF som antingen kvarstod efter 3 defibrilleringsförsök 

eller som övergick till asystoli eller EMD. Exklusionskriterier var: patienter yngre än 

18 år; tydliga tecken på irreversibelt hjärtstillestånd såsom rigor mortis eller 

förruttnelse samt om patienten fått adrenalin innan akutsjukvårdare anlänt. 

Patienterna behandlades på plats enligt AHA:s riktlinjer, först BLS av första-hjälpen-

personal såsom ambulanssjukvårdare eller brandmän, följt av ACLS av läkare och 

sjuksköterska. Läkarna fick slumpvis behandlingspaket innehållandes 15 x 5ml-

ampuller med 1mg eller 5 mg adrenalin som de använde vid ACLS. Alla patienter 

behandlades enligt riktlinjerna för ACLS med undantag för adrenalininjektionerna i 

högdosgruppen. Patienterna randomiserades till att antingen få standarddos adrenalin 

(1 mg) eller högdos adrenalin (5 mg) i.v. var femte minut upp till 15 doser. Studien 

hade 536 st. patienter, 265 i standarddosgruppen och 271 i högdosgruppen. 

Resultat 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan högdos- och 

standarddosgruppen med avseende på ROSC och sjukhusinläggning (35,5% 

respektive 32%) se tabell IX. Resultat med avseende på utskrivning från sjukhuset 

vid liv fanns det ingen information om. Resultatet med avseende på ROSC efter 

första adrenalininjektionen var inte signifikant enligt artikeln. 

Resultatet med avseende på patientens cerebrala funktionskategori framgår av tabell 

X. 
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      Tabell IX. Resultatet från artikel 6 avseende primära utfallsvariabler för högdos- respektive                            

      standarddosgruppen. 

       IS=Icke Signifikant 

 

Tabell X. Resultatet från artikel 6 avseende sekundär utfallsvariabel definierat som Glasgow Coma Scale och 

EEG för högdos- respektive standarddosgruppen. 

  5 mg 1 mg 

  Dag 3       Dag 21     Dag 3       Dag 21 

GLASGOW Coma Scale     

15     2                4     2               3 

9–14     1                3     2               1 

4–8     2                1     0               0 

3     18              1     16             0 

      

Elektroencefalogram     

Normal      3                4      1               3     

Abnormal      9                5      3               1 

Isoelektrisk      15              0      6               1 

N.A. (neuronal aktivitet)      1      5 

 

 

Studie 7 - A Comparison of Repeated High Doses and Repeated Standard Doses of 

Epinephrine for Cardiac Arrest Outside the Hospital, Gueugniaud et al., 1998 (84)  

Syfte 

Studien genomfördes i Frankrike och Belgien från september 1994 till september 

1996. Studien jämförde effekten av standarddos adrenalin med högdos adrenalin vid 

hjärtstillestånd hos vuxna utanför sjukhus. Studiens syfte var att jämföra effekten av 

upprepade doser av 1mg respektive 5mg adrenalin vid hjärtstillestånd hos vuxna 

utanför sjukhus. Studiens primära utfallsvariabler var: ROSC definierat som 

återkomst av spontan och mätbar puls och mätbart blodtryck i minst 1 minut; 

inläggning på sjukhus definierat som inläggning av en patient med mätbar puls och 

mätbart blodtryck; antal sjukhusinläggningar efter endast en dos adrenalin samt 

utskrivning från sjukhus. Sekundära utfallsvariabler var: överlevnad efter 24h, 1 

vecka, 1 månad och 1 år samt neurologiskt utfall hos patienter mätt med CPC vid 

sjukhusutskrivning. 

Metod 

Det är en randomiserad, dubbelblindad och kontrollerad studie gjord vid flera center. 

De patienter som var över 18 års ålder och som fick hjärtstillestånd utanför sjukhus 

uppfyllde kraven för studien. Hjärtstillestånd definierades som avsaknad av både 

Variabel Högdos (%) Standarddos (%) P-värde 

ROSC  96/271 (35,5) 85/265 (32) IS* 

Sjukhusinläggning 65/271 (24) 54/265 (20,4) IS* 
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spontan andning och mätbar puls. Inklusionskriterier var patienter med 

hjärtstillestånd som fortfarande hade VF efter tre defibrilleringsförsök eller om de 

hade PEA eller asystoli när adrenalin administrerades. Exklusionkriterier var: 

patienter yngre än 18 år; hjärtstillestånd efter trauma; tydliga tecken på irreversibelt 

hjärtstillestånd eller om adrenalin hade injicerats före studiens återupplivningsförsök. 

Alla patienter behandlades enligt AHA:s och ERC:s riktlinjer, med undantag för 

adrenalininjektionerna i högdosgruppen. Adrenalinet som användes levererades i 

studiepaket med 15 x 5ml-ampuller med 1mg eller 5mg adrenalin. Varje paket 

användes för en patient och varje ambulans fick slumpmässigt 10 paket för 

behandling vilket utgjorde randomiseringen, den medicinska personalen som 

behandlade patienterna valde slumpmässigt ett behandlingspaket. Patienterna 

randomiserades till att antingen få upp till 15 doser av högdos (5mg) adrenalin eller 

standarddos (1mg) adrenalin i.v. var 3:e minut. I studien ingick 3327 patienter, 1650 

i standarddosgruppen och 1677 i högdosgruppen.  

Resultat 

ROSC var signifikant bättre i högdosgruppen än standardosgruppen, se tabell XI.  

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan högdos- och 

standarddosgruppen med avseende på sjukhusinläggning (26,5% respektive 23,6%, 

p=0,05), antal sjukhusinläggningar efter endast en dos adrenalin (5,0% respektive 

4,6%, p=0,59) och sjukhusutskrivning (2,3% respektive 2,8%, p=0,34), se tabell XI. 

 

Tabell XI. Resultat artikel 7 avseende primära utfallsvariabler för högdos- respektive standarddosgruppen. 

Variabel Högdos (%) Standarddos (%) P-värde % absolut skillnad 

(95% CI) 

ROSC  678/1677 (40,4) 601/1650 (36,4) 0,02 4,0 (CI 0,7–7,3) 

Sjukhusinläggning 444/1677 (26,5) 389/1650 (23,6) 0,05 2,9 (CI 0–5,8) 

Antal sjukhusinläggningar efter 

endast en dos adrenalin 

84/1677 (5,0) 76/1650 (4,6) 0,59 0,4 (CI -1-1,8) 

Sjukhusutskrivning 38/1677 (2,3) 46/1650 (2,8) 0,34 -0,5 (CI -1,6-0,6) 

 

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan högdos- och 

standarddosgruppen med avseende på överlevnad 24h, 1 vecka, 1 månad, 1 år och 

CPC:1, p=0,83; 0,12; 0,25; 0,32, respektive 0,95, se tabell XII.  
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Tabell XII. Resultat från artikel 7 med avseende på de sekundära utfallsvariablerna för högdos- respektive 

standarddosgruppen. 

 

Resultatet visade även att av patienter med observerat hjärtstillestånd var det 

signifikant fler i högdosgruppen än i standarddosgruppen som fick ROSC (45,1% 

respektive 40,1%, p=0,009) och som överlevde till sjukhusinläggning (29,7% 

respektive 26,1%, p=0,04).  

 

 

Sammanfattande analys  
 

Med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning för studie 1 (79), 3 (6) och 4 (81) 

totalt var den signifikant bättre för vasopressingruppen än för adrenalingruppen 

(31,6% respektive 26,0%, p<0,01), se tabell XIII. NNT-talet för överlevnad till 

sjukhusinläggning blir 17,9, således ska 18 patienter behandlas med standarddos 

vasopressin istället för den första eller andra standarddosen adrenalin vid 

hjärtstillestånd enligt ACLS för att ytterligare en patient ska överleva till 

sjukhusinläggning. 

Med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning för studie 1–4 (6, 79-81) totalt 

var det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan vasopressingruppen och 

adrenalingruppen (8% respektive 7,8%, p>0,05), se tabell XIV. 

Med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning för studie 6 (83) och 7 (84) totalt  

var den signifikant bättre för högdosgruppen än för standarddosgruppen (26,1% 

respektive 23,1%, p<0,05), se tabell XV. NNT-talet för överlevnad till 

sjukhusinläggning blir 33,3, således ska 34 patienter med hjärtstillestånd behandlas 

med högdos adrenalin (5mg) var tredje eller femte minut i upp till 15 doser istället 

för standarddos adrenalin vid ACLS för att ytterligare en patient ska överleva till 

sjukhusinläggning. 

Med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning för studie 5 (82) och 7 (84) totalt 

var det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan högdosgruppen och 

standarddosgruppen (2,4% respektive 3,1%, p>0,05), se tabell XVI.  

 

 

 

 

 

 

Variabel  Högdos (%)    Standarddos (%)  P-värde 

Överlevnad – tid (%)       

24 timmar 272/1677 (16,2)  263/1650 (15,9) 0,83 

1 vecka 84/1677 (5,0) 103/1650 (6,2) 0,12 

1 månad 49/1677 (2,9) 60/1650 (3,6) 0,25 

1 år 35/1677 (2,1) 43/1650 (2,6) 0,32 

Sjukhusutskrivning med CPC:1 

(% av antal utskrivna patienter) 

26/1677 (68,4) 26/1650 (56,5) 0,95 
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Tabell XIII. Resultat med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning för vasopressin- respektive 

adrenalingruppen för alla patienter i studie 1, 3 respektive 4 och totalt för studierna 1, 3 och 4. 

 

 

Tabell XIV. Resultatet med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning för vasopressin- respektive 

adrenalingruppen för alla patienter i studie 1, 2, 3 respektive 4 och totalt för studierna 1–4.  

 

 

Tabell XV. Resultat med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning för högdos- respektive 

standarddosruppen för alla patienter i studie 6 respektive 7 och totalt för studierna 6 och 7. 

 *IS=Icke Signifikant. 

 
Tabell XVI. Resultat med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning för högdos- respektive 

standarddosruppen för alla patienter i studie 5 respektive 7 och totalt för studierna 5 och 7. 

 

 

DISKUSSION  
 

Hjärtstillestånd är ett allvarligt tillstånd i hjärtat då blodförsörjningen till kroppen 

helt avstannat (1). Utan snabb hjälp kan följderna bli allvarliga hjärnskador eller död. 

Årligen sker över 600 000 plötsliga hjärtstopp i Nordamerika och Europa 

tillsammans (6). Förstahandsläkemedlet vid hjärtstillestånd i samband med ACLS 

har länge varit standarddos adrenalin, trots att det finns dålig evidens för att denna 

behandling förbättrar överlevnaden vid hjärtstillestånd hos vuxna (45). Det finns 

andra alternativ vid hjärtstillestånd, såsom högdos adrenalin eller standarddos 

vasopressin. 

Variabel  Vasopressin (%) Adrenalin (%) P-värde 

Studie 1 (79) 14/20 (70) 7/20 (35)        0,06 

Studie 3 (6) 214/589 (36,3) 186/597 (31,2) 0,06 

Studie 4 (81) 83/374 (22,2) 59/353 (16,7) 0,06 

Totalt studie 1, 3 och 4 311/983 (31,6) 252/970 (26,0) <0,01 

Variabel  Vasopressin (%) Adrenalin (%) P-värde 

Studie 1 (79) 6/20 (40) 3/20 (15)         0,16 

Studie 2 (80) 12/104 (12) 13/96 (14) 0,67 

Studie 3 (6) 57/578 (9,9) 58/588 (9,9) 0,99 

Studie 4 (81) 11/374 (2,9) 8/353 (2,3) 0,57 

Totalt studie 1, 2, 3 och 4 86/1076 (8) 82/1057 (7,8) >0,05 

Variabel  Högdos (%) Standarddos (%) P-värde 

Studie 6 (83) 65/271 (24,0) 54/265 (20,3)           IS* 

Studie 7 (84) 444/1677 (26,5) 389/1650 (23,6) 0,05 

Totalt studie 6 och 7 509/1948 (26,1) 443/1915 (23,1) <0,05 

Variabel  Högdos (%) Standarddos (%) P-värde 

Studie 5 (82) 10/317 (3,2) 16/333 (4,8)            0,38   

Studie 7 (84) 38/1677 (2,3) 46/1650 (2,8) 0,43 

Totalt studie 5 och 7 48/1994 (2,4) 62/1983 (3,1)  >0,05 
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Syftet med detta examensarbete har varit att utvärdera effekten av standarddos 

vasopressin alternativt högdos adrenalin jämfört med standarddos adrenalin på 

människor vid hjärtstillestånd genom att svara på frågeställningarna: Leder 

administrering av standarddos vasopressin vid hjärtstillestånd till överlevnadsfördel 

jämfört med standarddos adrenalin?; Leder administrering av högdos adrenalin vid 

hjärtstillestånd till överlevnadsfördel jämfört med standarddos adrenalin?  

I detta arbete har sju randomiserade, blindade och kontrollerade studier analyserats 

för att utvärdera effekten av standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin 

jämfört med standarddos adrenalin i samband med ACLS vid hjärtstillestånd hos 

vuxna. Nedan presenteras frågeställningarna igen och besvaras genom att resultaten 

från de analyserade artiklarna diskuteras. Först diskuteras resultaten från artikel 1–4 

(6, 79-81) och därefter diskuteras resultaten från artikel 5–7 (82-84). De resultat som 

är av intresse för arbetets syfte och frågeställning gäller överlevnad till 

sjukhusinläggning och sjukhusutskrivning, därför läggs fokus på dessa 

utfallsvariabler. Svaret på frågeställningarna presenteras efter att resultaten 

diskuterats. 

 

Leder administrering av standarddos vasopressin vid hjärtstillestånd till 

överlevnadsfördel jämfört med standarddos adrenalin? 

 

Överlevnad till sjukhusinläggning  

Studie 1 (79) uppmätte inga signifikanta resultat med avseende på överlevnad till 

sjukhusinläggning. Resultatet var 70% för vasopressingruppen och 35% för 

adrenalingruppen, p=0,06. Däremot uppmätte studien signifikant överlevnadsfördel i 

vasopressingruppen jämfört med adrenalingruppen med avseende på den sekundära 

utfallsvariabeln överlevnad >24 timmar. Begränsningen med studien var att 

forskarna bara undersökte patienter med VF, därför är resultatet inte generaliserbart 

för patienter med PEA, VT eller asystoli. Forskarna i studien behövde 19 patienter i 

varje grupp för att med en power på 80% påvisa en statistiskt signifikant ökning i 

överlevnad från 30% med standarddos adrenalin till 45% med standarddos 

vasopressin. Till studien rekryterades ett adekvat antal patienter, 20 st. i varje grupp, 

och överlevnaden till sjukhusinläggning blev 35% i adrenalingruppen och 70% i 

vasopressingruppen. Trots det erhölls inte statistisk signifikans eftersom p-värdet var 

0,06. Resultatet från studie 2 (80) visade inte på någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan adrenalin- och vasopressingruppen med avseende på överlevnad 1h (35% 

respektive 39%, p=0,66). MMSE och CPC score var väldigt lika för adrenalin- och 

vasopressingruppen men i artikeln gavs ingen information om skillnaden var 

signifikant eller inte. Begränsningen med studien var att forskarna inte inkluderade 

patienter med VT vilket innebär att resultaten inte är generaliserbara till dessa 

patienter. Studien hade 200 deltagare och uppnådde precis den power som avsett. Det 

uppskattades att det behövdes 200 patienter totalt för att med en power på 80 % 

upptäcka en statistiskt signifikant skillnad på 20% absolut förändring i primär 
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utfallsvariabel. Den absoluta skillnaden i primär utfallsvariabel blev endast 4% 

(vasopressin 39% och adrenalin 35%), vilket kan förklara att statistisk signifikans 

inte uppnåddes. Resultatet från studie 3 (6) visade precis som studie 1 (79) och 2 (80) 

inte på någon statistiskt signifikant skillnad mellan vasopressin- och 

adrenalingruppen med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning för totala 

antalet patienter (36,3% respektive 31,2%, p=0,06). Begränsningen med studien var 

att forskarna inte inkluderade patienter med VT. Studien hade många patienter, 1186 

st. Precis som i studie 1 (79) och 2 (80) uppnådde forskarna den power som de 

avsett, men de uppnådde inte säkerhetsmarginalen som de ville ha. Forskarna i 

studien uppskattade att det behövdes minst 571 patienter i varje grupp för att med en 

power på 80% kunna påvisa en signifikant skillnad för en relativ förbättring på 25% 

med avseende på den primära utfallsvariabeln. Eftersom forskarna ville ha en 

säkerhetsmarginal på 30% behövdes ca. 1500 deltagare till studien. I 

adrenalingruppen var det 597 deltagare och i vasopressingruppen 589 deltagare, 88 

st. patienter ingick dock i slutanalysen även om de uppfyllde något av 

exklusionskriterierna. Resultatet i studien visade på en absolut förbättring på 5,1% 

(vasopressin 36,3% och adrenalin 31,2%), det ger en relativ förbättring på endast 

16% istället för 25% vilket kan förklara varför statistisk signifikans inte erhölls. Det 

höga patientantalet är bra för resultatens generaliserbarhet och för möjligheten att 

påvisa statistiskt signifikanta resultat men trots det uppvisade inte studien några 

signifikanta skillnader med avseende på primär utfallsvariabel. Resultatet från studie 

4 (81) är i linje med resultatet från studie 1–3 (6, 79, 80) och visade inte på någon 

statistiskt signifikant skillnad med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning för 

alla patienter totalt i vasopressin- och adrenalingruppen (22,2% respektive 16,7%, 

p=0,06). Studien hade 727 patienter, 353 i adrenalingruppen och 374 i 

vasopressingruppen.  

Det sammanlagda resultatet med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning för 

studie 1 (79), 3 (6) och 4 (81) jämfördes med chi2-test och då erhölls statistisk 

signifikans (31,6% för vasopressingruppen och 26,0% för adrenalingruppen, p 

<0,01). Sammanslagningen av resultaten visar således att de patienter som 

behandlades med standarddos vasopressin istället för den första eller andra 

standarddosen adrenalin vid ACLS hade signifikant bättre överlevnad till 

sjukhusinläggning, se tabell XIII. NNT-talet anger att 18 patienter ska behandlas med 

standarddos vasopressin istället för den första eller andra standarddosen adrenalin vid 

ACLS för att ytterligare en patient ska överleva till sjukhusinläggning. Standarddos 

vasopressin skulle därmed kunna leda till överlevnadsfördel jämfört med standarddos 

adrenalin hos vuxna patienter med hjärtstillestånd. Det finns för- och nackdelar med 

att kombinera flera studiers resultat. Fördelen är att generaliserbarheten blir bättre 

eftersom populationen i de sammanställda studierna blir större och mer varierad. 

Ökat antal individer och händelser leder också till att statistiskt signifikanta 

skillnader lättare kan detekteras (87). Däremot finns risk för bias såsom: att endast 

studier med intressanta resultat publiceras vilket leder till att de studier som väljs ut 

inte utgör en rättvis bild av de studier som finns, s.k. publication bias; problem med 

randomiseringen, blindningen, utfallsrapporteringen samt val av utfallsvariabler i 

olika studier kan påverka resultatet i sammanställningen; olika behandlingsmetoder 
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kan skilja sig mellan studier; olika inklusions- och exklusionskriterier i olika studier 

kan påverka resultatet av sammanslagningen (87). Studie 1 (79) har använt en 

standarddos vasopressin, medan 2 (80) ,3 (6) och 4 (81) har använt två standarddoser 

vasopressin. De valda studierna har haft liknande inklusions- och exklusionskriterier. 

Inga problem har rapporterats med randomiseringen, val av utfallsvariabler har i de 

flesta fall varit lika och inga problem med utfallsrapporteringen har framgått av 

studierna. Dessa problem är viktiga att vara medveten om när resultaten av 

sammanställningen beaktas. Därför har sammanställningen gjorts totalt för alla 

patienter oavsett hjärstilleståndsrytm som behandlats med standarddos vasopressin 

istället för den första ELLER andra standarddosen adrenalin vid ACLS. 

 

Överlevnad till sjukhusutskrivning  

Ingen av studierna 1–4 (6, 79-81) visade på någon statistiskt signifikant förbättring i 

överlevnad till sjukhusutskrivning för vasopressingruppen jämfört med 

adrenalingruppen. Studie 4 (81) genomförde en powerberäkning. För att med en 

power på 90% detektera en absolut förbättring på 5% i överlevnad till 

sjukhusutskrivning, 7% i vasopressingruppen mot 2% i adrenalingruppen, behövdes 

360 deltagare i varje grupp. Det var 353 patienter i adrenalingruppen och 374 

patienter i vasopressingruppen. Den absoluta förändringen med avseende på 

överlevnad till sjukhusutskrivning blev endast 0,6% (vasopressin 2,9% och adrenalin 

2,3%), vilket kan förklara att statistisk signifikans inte erhölls.  

Det sammanlagda resultatet med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning för 

studie 1–4 (6, 79-81) jämfördes med chi2-test och då erhölls inte statistisk 

signifikans. Totalt överlevde 8,0% i vasopressingruppen jämfört med 7,8% i 

adrenalingruppen, se tabell XIV. Således visade sammanslagningen av studie 1–4 (6, 

79-81) att överlevnad till sjukhusutskrivning för patienter som behandlades med 

standarddos vasopressin istället för den första eller andra standarddosen adrenalin vid 

ACLS inte förbättras signifikant.  

Skillnaden i tid tills dess att BLS och ACLS initierades samt tiden tills dess att 

akutsjukvårdare anlände till de patienter som fick hjärtstillestånd utanför sjukhus kan 

ha påverkat resultaten i de olika studierna. Patienterna kan även ha behandlats utöver 

riktlinjerna för BLS och ACLS på sjukhusen i de olika länderna där vissa av 

studierna genomfördes vilket också kan ha påverkat resultaten.  

 

Behandling med standarddos vasopressin och/eller standarddos adrenalin  

Det kan efter sammanslagningen av resultaten i studie 1 (79), 3 (6) och 4 (81) med 

avseende på överlevnad till sjukhusinläggning konstateras att standarddos 

vasopressin istället för den första eller andra standarddosen adrenalin vid ACLS 

signifikant förbättrar överlevnaden till sjukhusinläggning. Detta resultat väcker 

frågan huruvida behandling med enbart standarddos vasopressin kan ge signifikant 

överlevnadsfördel jämfört med behandling med enbart standarddos adrenalin? Detta 
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har undersökts i en randomiserad och kontrollerad studie av Mukoyama et al., 2009 

(77) som jämförde effekten av att vid ACLS endast ge standarddos vasopressin till 

vasopressingruppen med att endast ge standarddos adrenalin i adrenalingruppen. De 

primära utfallsvariablerna var överlevnad till sjukhusutskrivning och gynnsamt 

neurologiskt utfall enligt CPC:1/2 (77). Patienterna behandlades med antingen 1mg 

adrenalin eller 40 IU vasopressin i.v. var 5-10 minut tills den kumulativa dosen 

antingen var 4 mg adrenalin eller 160 IU vasopressin (77). Studien kunde inte påvisa 

någon överlevnadsfördel med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning (3,8% 

för adrenalingruppen och 5,6% för vasopressingruppen, p=0,431) eller överlevnad 

24h (20,3% för adrenalingruppen och 16,9% för vasopressingruppen, p=0,423). 

Däremot var den neurologiska statusen enligt CPC:1/2 för vasopressingruppen 4/6 

och för adrenalingruppen 0/6, denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant (77). 

Resultatet från studien tyder på att behandling med enbart standarddos vasopressin 

vid ACLS inte leder till överlevnadsfördel vid hjärtstillestånd jämfört med 

behandling med enbart standarddos adrenalin.  

En intressant observation i studie 3 (6) är att överlevnad till såväl sjukhusinskrivning 

(25,7% för vasopressingruppen och 16,4%, för adrenalingruppen p=0,002) som 

sjukhusutskrivning (6,2% för vasopressingruppen och 1,7% för adrenalingruppen, 

p=0,002) var signifikant bättre för patienter som fått både vasopressin och adrenalin 

jämfört med de som fått enbart adrenalin. En annan fråga som väcks av de beskrivna 

resultaten är om standarddos vasopressin och standarddos adrenalin skulle uppvisa 

bättre överlevnad om de ges samtidigt? En randomiserad och kontrollerad studie 

gjord av Gueugniaud et al., 2008 (88) undersökte om det fanns någon 

överlevnadsfördel med att administrera standarddos adrenalin och sedan standarddos 

vasopressin mot att administrera standarddos adrenalin och sedan placebo med 10 

sekunders mellanrum vid hjärtstillestånd. Patienterna randomiserades till att antingen 

få 1 mg adrenalin och 40 IU vasopressin alternativt 1 mg adrenalin och placebo med 

10 sekunders mellanrum upp till två doser. Den primära utfallsvariabeln var 

överlevnad till sjukhusinläggning (88). Studien visade inte på någon statistiskt 

signifikant bättre överlevnad till sjukhusinläggning för vasopressin-adrenalingruppen 

(för vasopressin-adrenalingruppen 20,7% och för adrenalingruppen 21%, p=0,69) 

(88). En randomiserad och kontrollerad studie gjord av Callaway et al., 2006 (89) 

undersökte också om standarddos adrenalin följt av standarddos vasopressin med så 

kort mellanrum som möjligt gav bättre ROSC än standarddos adrenalin följt av 

placebo. De primära utfallsvariablerna var ROSC samt förekomst av puls vid 

sjukhusankomst och den sekundära utfallsvariabeln var total överlevnad (89). 

Resultatet visade inte på signifikant skillnad vare sig i ROSC (för adrenalin-

placebogruppen 30% och för adrenalin-vasopressingruppen 31%, p=0,88) eller i puls 

vid sjukhusankomst (för adrenalin-placebogruppen 23% och för adrenalin-

vasopressingruppen 19%, p=0,28). Överlevnaden till sjukhusutskrivning var 2 st. i 

vardera gruppen. Resultaten från studierna av Gueugniaud et al., 2008 (88) och 

Callaway et al., 2006 (89) tyder på att standarddos vasopressin inte uppvisar bättre 

överlevnad om det ges samtidigt med standarddos adrenalin.  

http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
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Sammanfattande diskussion, vasopressin 

Efter sammanställningen för studie 1–4 kan det konstateras att patienter som 

behandlas med standarddos vasopressin istället för den första eller andra 

standarddosen adrenalin vid ACLS uppvisar signifikant bättre överlevnad till 

sjukhusinläggning. Motsvarande förbättring sågs inte med enbart vasopressin (77) 

eller om vasopressin och adrenalin gavs samtidigt eller i mycket nära anslutning till 

varandra (88, 89). 

Anledningen till att standarddos vasopressin uppvisar bäst effekt med avseende på 

överlevnad till sjukhusinläggning när det ges istället för den första eller andra 

standarddosen adrenalin skulle kunna bero på flera saker. Som tidigare nämnts höjer 

vasopressin medelartärtrycket via V1a-receptorer i kärlen och ökar således 

kranskärlsgenomblödningen vid HLR, har längre halveringstid än adrenalin och 

således längre effektduration, uppreglerar katekolaminers receptorer i kärlens glatta 

muskulatur och har starkare ligand-receptor-komplex än adrenalin i acidotisk miljö 

(2, 69, 74). Vid hjärtstillestånd uppstår efter några minuter metabol acidos p.g.a. 

ansamlat laktat (61). Lägre pH i kroppen leder som tidigare nämnts till att 

katekolaminernas receptorer blir färre i blodkärlen vilket kan innebära att adrenalin 

får sämre vasokontraherande effekt och därmed inte lyckas bibehålla 

medelartärtrycket som är avgörande för koronart och cerebralt blodflöde (61). Om 

vasopressin administreras några minuter före adrenalin skulle det dels kunna ha 

bättre vasokontraherande och mer långvarig effekt i den acidotiska miljön och 

dessutom öka kärlens känslighet för adrenalin. När adrenalin sedan administreras 

kommer det att ha effekt trots lågt pH och således kan synergieffekter uppkomma.  

 

Standarddos vasopressin leder dock inte till signifikant bättre överlevnad till 

sjukhusutskrivning när den första eller andra standarddosen adrenalin ersätts vid 

ACLS vid hjärtstillestånd. Återkomst av spontant blodflöde är viktigt för att en 

patient ska överleva ett hjärtstillestånd, men resultaten från detta arbete tyder på att 

ROSC inte nödvändigtvis behöver leda till signifikant bättre överlevnad till 

sjukhusutskrivning för de som behandlas med standarddos vasopressin jämfört med 

standarddos adrenalin. Det skulle kunna bero på hur patienterna behandlas när de väl 

är på sjukhus och således behövs mer forskning om vad det är som gör att patienter 

som har signifikant bättre överlevnad till sjukhusinläggning inte har signifikant bättre 

överlevnad till sjukhusutskrivning.  

Svaret på frågeställningen är: Standarddos vasopressin kan förbättra överlevnad till 

sjukhusinläggning signifikant men inte till sjukhusutskrivning vid hjärtstillestånd hos 

vuxna jämfört med standarddos adrenalin.  
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Leder administrering av högdos adrenalin vid hjärtstillestånd till överlevnadsfördel 

jämfört med standarddos adrenalin? 

  

Överlevnad till sjukhusinläggning 

Resultatet från studie 6 (83) visade inte på någon signifikant skillnad mellan 

standarddos- och högdosgruppen med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning 

(32% respektive 35,5%, p=inte signifikant). Begränsningen med studien var att 

studien inte inkluderade patienter med VT vilket innebär att resultaten inte är 

generaliserbara för dessa patienter. Studien hade många patienter, 265 i 

standarddosgruppen och 271 i högdosgruppen men det förekom ingen information 

om någon powerberäkning. Resultatet från studie 7 (84) visade att det inte fanns 

någon statistiskt signifikant skillnad mellan standarddos- och högdosgruppen med 

avseende på överlevnad till sjukhusinläggning (23,6% respektive 26,5%, p=0,05). 

Begräsningen med studien var att den inte inkluderade patienter med VT. I studien 

gavs 3946 paket slumpmässigt ut till patienter, av dessa var det 39 st. som inte 

användes korrekt. 580 patienter exkluderades från slutanalysen: 45 st. p.g.a. att de 

inte uppfyllde inklusionskriterierna eller medicinerades på fel sätt; 190 st. för att 

viktiga data inte fanns tillgänglig och 345 st. som hade hjärtstillestånd till följd av 

trauma. I slutanalysen ingick 1650 i standarddosgruppen och 1677 i högdosgruppen. 

Det förekom ingen information om någon powerberäkning.  

Om resultatet med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning läggs ihop för 

studie 6 (83) och 7 (84) och jämförs med chi2-test nås statistisk signifikans. 

Sammanslagningen av resultaten visar att de patienter som behandlas med högdos (5 

mg) adrenalin istället för standarddos adrenalin var tredje eller femte minut upp till 

15 doser vid ACLS har signifikant bättre överlevnad till sjukhusinläggning, se tabell 

XV. NNT-talet anger att 34 patienter med hjärtstillestånd ska behandlas med högdos 

adrenalin (5 mg) var tredje eller femte minut upp till 15 doser istället för standarddos 

adrenalin vid ACLS för att ytterligare en patient ska överleva till sjukhusinläggning. 

Det är ett relativt högt NNT-tal men icke desto mindre finns det överlevnadsfördel 

för högdos adrenalin med avseende på överlevnad till sjukhusinläggning.  

 
 

Överlevnad till sjukhusutskrivning 

Resultatet från studie 5 (82) visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan högdos och standarddos adrenalin med avseende på överlevnad till 

sjukhusutskrivning (3% respektive 5%, p=0,38). Studien hade 317 patienter i 

högdosgruppen och 333 st. i standarddosgruppen. Antalet patienter i studien var högt 

och det är bra för resultatens generaliserbarhet, trots det uppmättes inga statistiskt 

signifikanta resultat. Det förekom ingen information om någon powerberäkning. 

Resultatet från studie 6 (83) är i linje med resultaten från studie 5 (82) och visade 

inte på någon signifikant skillnad mellan standarddos- och högdosgruppen med 

avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning. Resultatet av den cerebrala 

utvärderingen kunde inte fastställas som statistiskt signifikant eftersom studien hade 
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för få överlevande samt att den neurologiska utvärderingen inte gjordes systematiskt 

och utfördes av olika läkare på olika sjukhus. Tiden från dess att BLS initierades till 

dess att ACLS initierades var i studien signifikant längre för patienterna i 

högdosgruppen, p=0,04, vilket kan ha påverkat möjligheten att nå statistiskt 

signifikanta resultat negativt eftersom dessa patienter därmed hade mindre 

överlevnadschanser. Resultatet från studie 7 (84) visade precis som studie 5 (82) och 

6 (83) inte på någon statistiskt signifikant skillnad mellan standarddos- och 

högdosgruppen med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning (2,8% respektive 

2,3%, p=0,34). 

Efter sammanställning av resultaten från studie 5 (82) och 7 (84) med avseende på 

överlevnad till sjukhusutskrivning kan det konstateras att de patienter som behandlas 

med högdos adrenalin (7/5 mg) istället för standarddos adrenalin var tredje minut 

upp till 5/15 doser vid ACLS inte har signifikant bättre överlevnad till 

sjukhusutskrivning, se tabell XVI. 

Skillnaden i tid tills dess att BLS initierades samt akutsjukvårdare anlände till de 

patienter som fick hjärtstillestånd utanför sjukhus kan ha påverkat resultaten i de 

olika studierna. Dessutom kan patienterna ha behandlats olika på sjukhusen i de olika 

länderna där studierna genomfördes utöver riktlinjerna för BLS och ACLS vilket 

som tidigare nämnts också kan ha påverkat resultaten.  

 

Sammanfattande diskussion, högdos adrenalin 

Högdos adrenalin (5 mg) kan signifikant förbättra överlevnaden till 

sjukhusinläggning totalt för alla patienter vid hjärtstillestånd om det ges var tredje 

eller femte minut i upp till 15 doser vid ACLS istället för standarddos adrenalin.  

Det finns däremot en studie gjord av Brown et al., 1992 (63) som inte har kommit 

fram till samma resultat. Det är en randomiserad och kontrollerad studie som 

jämförde effekten av högdos adrenalin med standarddos adrenalin vid hjärtstillestånd 

utanför sjukhus. Två av studiens primära utfallsvariabler var överlevnad till 

sjukhusinläggning och överlevnad till sjukhusutskrivning (63). Patienterna 

randomiserades till att antingen få adrenalin i.v. 0,02 mg/kg kroppsvikt eller 0,2 

mg/kg kroppsvikt en gång, därefter behandlades alla patienter med adrenalin 0,2 

mg/kg kroppsvikt enligt ACLS (63). Resultatet från studien av Brown et al., 1992  

(63) visade inte på någon signifikant bättre överlevnad till sjukhusinläggning för de 

patienter som initialt behandlades med högdos adrenalin och därefter standarddos 

adrenalin jämfört med de patienter som bara fick standarddos adrenalin (22% gör 

högdosgruppen och 22% för standarddosgruppen). Studien av Brown et al., 1992 

(63) skiljer sig dock från studie 6 (83) och 7 (84) eftersom bara en hög dos adrenalin 

gavs, vilket skulle kunna förklara varför studie 6 (83) och 7 (84) tillsammans 

uppvisade signifikant bättre överlevnad till sjukhusinläggning för högdosgruppen 

(63). Det kan dock ifrågasättas om det inte är skadligt att ge högdos adrenalin upp till 

15 doser med avseende på hjärtats funktion och därmed överlevnad till 

sjukhusutskrivning utifrån de negativa effekterna av β1-stimulering som tidigare 
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nämnts (2). Högdos adrenalin (7/5 mg) verkar inte kunna förbättra överlevnaden till 

sjukhusutskrivning vid hjärtstillestånd om det ges var tredje eller femte minut i upp 

till 15 doser vid ACLS istället för standarddos adrenalin. Studien av Brown et al., 

1992 (63) uppvisade inte heller någon signifikant bättre överlevnad till 

sjukhusutskrivning för de patienter som initialt behandlades med högdos adrenalin 

och därefter standarddos adrenalin, vilket stödjer resultaten från denna 

litteraturstudie. Den dåliga överlevnaden till sjukhusutskrivning i högdosgrupperna 

lyfter återigen frågan om högdos adrenalin verkligen är säkert att administrera vid 

ACLS med avseende på överlevnad till sjukhusutskrivning och långtidsöverlevnad. 

Det finns som tidigare nämnt djurstudier som menar på att högdos adrenalin både 

förbättrar överlevnaden efter hjärtstillestånd jämfört med standarddos adrenalin, 

förbättrar kranskärlsgenomblödning och försämrar cerebralt blodflöde (63-66). 

Denna litteraturstudies resultat tyder på att högdos adrenalin möjligtvis förbättrar 

kranskärlsgenomblödningen eftersom överlevnaden till sjukhusinläggning signifikant 

förbättras, men försämring i cerebralt blodflöde och myokardfunktion kan ha bidragit 

till att överlevnaden till sjukhusutskrivning inte förbättras. Fler studier bör göras som 

undersöker hur hjärtats funktion och neurologisk funktion påverkas av att 

administrera upprepade högdoser av adrenalin. 

Svaret på frågeställningen är: Högdos adrenalin kan förbättra överlevnad till 

sjukhusinläggning men inte till sjukhusutskrivning jämfört med standarddos 

adrenalin vid hjärtstillestånd hos vuxna.  

 

 

SLUTSATSER 

 
De slutsatser som kan dras av denna litteraturstudie är följande: 

• Standarddos vasopressin som ersätter den första eller andra standarddosen 

adrenalin vid ACLS kan signifikant förbättra överlevnaden för vuxna med 

hjärtstillestånd fram till sjukhusinläggning. 

• Högdos adrenalin (5 mg) kan signifikant förbättra överlevnaden till 

sjukhusinläggning vid hjärtstillestånd om det ges var tredje eller femte minut 

i upp till 15 doser vid ACLS istället för standarddos adrenalin. 

• Varken standarddos vasopressin som ersätter den första eller andra 

standarddosen adrenalin eller högdos adrenalin som ges var tredje eller femte 

minut i upp till 15 doser istället för den första eller alla standarddosen/er 

adrenalin vid ACLS leder till signifikant bättre överlevnad till 

sjukhusutskrivning. 

I Sverige används för närvarande 1mg adrenalin i.v. var 3-5 minut vid 

hjärtstillestånd enligt riktlinjerna för ACLS (42). Det behövs fler randomiserade 

och kontrollerade studier som utvärderar effekten på överlevnad av standarddos 

vasopressin alternativt högdos adrenalin jämfört med standarddos adrenalin vid 

hjärtstillestånd hos vuxna för att verifiera resultaten i denna litteraturstudie. 

Ytterligare förslag på framtida forskning är att utvärdera effekten på överlevnad 
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av standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin jämfört med standarddos 

adrenalin specifikt vid VT, VF, PEA och asystoli. Det är också viktigt att 

undersöka negativa effekter på hjärtat och hjärnan av högdos adrenalin jämfört 

med standarddos adrenalin i samband med ACLS vid hjärtstillestånd hos vuxna. 

Slutligen kan det konstateras att det behövs forskning som undersöker varför 

överlevnaden till sjukhusutskrivning inte är signifikant bättre för standarddos 

vasopressin respektive högdos adrenalin jämfört med standarddos adrenalin, trots 

att resultatet från denna litteraturstudie tyder på att både standarddos vasopressin 

och högdos adrenalin förbättrar överlevnaden till sjukhusinläggning signifikant 

jämfört med standarddos adrenalin.   
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