
 

V. Workshop främmande kropp i luftvägen 
Stationsmedlemmar 

1. An/OP/IVA överläkare Chris Cressy 
2. AN/OP/IVA Mustapha Habta 
3. ÖNH överläkare/foniater Katarina Olofsson 

 
Vi hälsar dig varmt välkommen till Workshop nr. V, Främmande kropp i luftvägen 
 
 Allmän information 
Främmande kropp (FK) i luftvägen orsakar drygt 80 dödsfall per år i Sverige, majoriteten 
sker utanför sjukhuset och drabbar barn. Den främmande kroppen fastnar vanligen i bronker 
vanligen på höger sida. Patienten med FK i luftvägen insjuknar med en plötslig 
kvävningsattack och ihållande hosta. Hostan kan följas av en lugn period då FK kryper ner 
mer distalt i luftvägen. Tillståndet kan snabbt försämras, shuntning av blod mellan 
ventilerade respektive icke ventilerade partier kan försämra gasutbytet om den främmande 
kroppen ändrar läge. Är barnet stabilt, skall bronkoskopin planeras till dagtid, i det flesta fall 
är en extraktion inget akut procedur  
 Förberedelser 
Vår workshop bygger på samarbete och kommunikation mellan anestesiologi och 
otorhinolaryngologi. För ett optimalt utbyte av vår workshop  och med hänsyn till dina 
arbetskamrater ser vi gärna att du läst följande bilagor 

1. Främmande kropp i luftväg och bronkskopi 
2. Drillövningen 
3. Artikel om HFJV teknik 

 Genomförande 
Gruppmedlemmarna kommer att  tilldelas uppgifter som anestesiologer och ÖNH läkare, 
dessa aktörer får utse och instruera i gruppen en narkossköterska och en 
operationssköterska. Vi kommer under övningen att få ta del av ett patientfall. Utifrån de 
uppgifter som presenteras skall gruppen plocka fram rätt utrustning för uppgiften och för 
den enskilda patienten. Glöm inte att luftvägen är något vi delar- övningen bygger på att 
gruppmedlemmarna skall  kommunicera med varandra på ett klart, tydligt och konkret sätt. 
Kommunikationen avser allt från utrustning för båda specialiteter, 
narkos/spontanandning/HFJV-teknik, extraktionsmoment, efterkontroll och 
eftervårdsordination. 
 Målsättning 
Vår målsättning är att genom övning skapa färdighet och trygghet. Vi vill förmedla ett 
gemensamt arbetssätt och en god kommunikation mellan primär och bakjour och mellan 
anestesiologi och otorhinolaryngologi. 
 
Välkommen 

 
Mustapha, Chris och Katarina 


