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Nåldekompression vid 
övertryckspneumothorax  
hos vuxen patient - riktlinjer 
Fritt efter FGK-regionernas riktlinje. 
 

Berörda enheter 

Ambulanssjukvården Boden och Luleå 

 

Omfattning 
 
Gäller för legitimerad personal som tjänstgör i ambulanssjukvården och som 
genomgått utbildning i denna riktlinje. 
 

Bakgrund 
 
Patienter som utsatts för trubbigt eller penetrerande våld kan utveckla en 
övertrycks- (ventil-) pneumothorax som är ett livshotande tillstånd då luft går 
in i lungsäcken men inte kommer ut. Det uppstår då ett övertryck och en 
överskjutning mot den icke-skadade lungan som får nedsatt funktion. 
 
Då venerna i mediastinum komprimeras leder detta till ett minskat återflöde 
till hjärtat med andningssvikt och cirkulationspåverkan. 
 
Det finns en risk för alla patienter med alla slags thoraxskador och spon-
tanpneumothorax att utveckla en övertryckspneumothorax. 
 
Nåldekompression omvandlar övertryckspneumothoraxen till en öppen 

pneumothorax. Tillräckligt lång nål ska användas, till exempel ARS® eller 

TPAK® 1,6 mm(14 gauge) x 82,6mm. 

 

Indikationer 
 
1. Misstänkt övertryckpneumothorax. 
 
Kan misstänkas hos den vakne patienten vid: 
 

 thoraxsmärta 
 

och 
 

 tilltagande andningssvårigheter 
 

och 
 

 takykardi 
 

och 
 

 avsaknad av eller nedsatta andningsljud vid auskultation av thorax 
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2. Traumatiskt hjärtstopp – enligt algoritm 
 
 
Övriga speciella men ej obligata kännetecken: 
 

 Skademekanism med trubbigt eller penetrerande våld mot bröst-
korgen 
 

 Tecken på chock med systoliskt BT<90 mmHg 
 

 SpO2 sänkt 

 

 Trachealöverskjutning 
 

 Asymmetri av thorax - hyperinflation av skadad sida 
 

 Svårighet/ökat motstånd att ventilera patienten 
 

 Subkutant emfysem 
 

 Cyanos 
 

 Halsvenstas 
 
 

Utrustning 
 

 Dekompressionsnål 
 

 10 ml spruta, förfylld med 5 ml NaCl 
 

 Klorhexidinsprit (eller tillgängligt medel) och kompress för desinfekt-
ion 
 

 Tejp 
 
 
 
TPAK 
 

 
 
 

 
  



 Sida 3 (4) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, Version PROCESS 

Ambulanssjukvården Boden; Ambulanssjukvården Luleå VARD-5-7893, 2.0 Trauma 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2021-02-12 Mattias Morin Mattias Morin 

Utförande 
 

 Bedöm andningsljud på båda sidorna 
 

 Se och känn på bröstkorgens rörelser. Sidoskillnad? 
 

 Välj sida och punktionsplats: 
 
- Identifiera medioklavikularlinjen (nyckelbenets mittpunkt) på aktu-
ell sida. 
 
- Rätt placering är i mellanrummet 2:a och 3:e revbenet (i överkant 
av 3:e revbenet). 
 

 Tvätta området med klorhexidinsprit (eller tillgängligt medel) om si-
tuationen tillåter. 
 

 Ta fram en 10 ml spruta förfylld med 5 ml NaCl. 
 

 Vrid av den röda toppen på nålförpackningen. Ta ut nålen. 
 

 Koppla sprutan på nålen. 
 

 Sätt nålen i huden och stick rakt in med 90º vinkel mot thorax-
väggen, riktad mot patientens rygg. 
 

 Nålen förs in tills man får luftflöde (bubblor i sprutan), stanna i det 
läget. 
 

 Eventuellt kan en mindre mängd NaCl ges för att spola rent nålen. 
 

 Dra ut mandrängen utan att rubba katetern. 
 

 Tejpa fast katetern på bröstkorgen. 
 

 Bedöm andningsljuden och inspektera bröstkorgen igen. Om man 
ligger rätt så momentan förbättring. 

 
Om man ej får ett luftflöde efter att nålen körts in i sin fulla längs skall man 
avbryta och ompröva diagnosen. Mandrängen tas bort och katetern tejpas 
fast på bröstet för att markera att nåldekompressionsförsök gjorts. 
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Observera 
 

 Undvik att sticka i riktning mot hjärtat 
 

 Undvik att sticka medialt om medioklavikularlinjen. Tänk kvadrant 
”yttre, övre” 
 

 Samtliga revben har kärl och nerver på undersidan vilket man be-
höver undvika 
 

 Övertrycksventilering av medvetslös patient kan ge (ven-
til)pneumothorax 
 

 Övertrycksventilering av patient med ventilpneumothorax kan för-
värra symtomen 
 

 Övervaka patientens tillstånd kontinuerligt. Om det förvärras igen 
kan proceduren behöva göras om 

 
 
 
 

 

 

 


