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Bakgrund Andningsunderstöd med högflödesgrimma (HFG) innebär att man 

administrerar uppvärmd och befuktad andningsluft på näsgrimma med 

varierande grad av syrgastillblandning (FiO2 21-100%). Den uppvärmda och 

befuktade inandningsluften/syrgasen medger att man kan tillföra denna 

med betydligt högre flöden än när man ger syrgas på konventionell 

näsgrimma (lågflödesgrimma LFG). Värmen och fukten förhindrar 

uttorkning, irritation och inflammation av luftvägsslemhinnan och det går 

att applicera mer än 10-falt högre flöden jämfört med lågflödessystem. Det 

högre luftflödet ger ett slutexspiratoriskt mottryck (PEEP) och medför en 

viss, men dock begränsad, CPAP-effekt1 med ökning av funktionella 

residualkapaciteten (FRC) och förbättrad alveolär rekrytering2.   

Andningsunderstöd med högflödessystem introducerades som ett 

alternativ till CPAP inom neonatal- och pediatrisk intensivvård och har visat 

positiva effekter på barn med andningssvikt pga prematuritet och BPD3 

samt viral bronkiolit4,5. Med tiden har högflödesgrimma kommit att 

användas också för en rad andra tillstånd med andningssvikt på större barn 

och även vuxna, så som pneumoni, akut astma, laryngotrakeit och 

obstruktiva apnéer. 

 

Fysiologiska 

effekter 

 

- Befuktning och värme. Motverkar uttorkning/irritation och därmed 

inflammation med ödem och konstriktion. Ökar mukociliär clearance. 

Minskad energiåtgång för befuktning och värmegivning jmf med andra 

andningsunderstöd.  

- Minskad inspiratorisk effort. 

- Minimerad syrgasutspädning. Med högflödet reducerad mängd rumsluft 

(med 21% O2) som inandas. 

- Utsköljning av dead space. Minskad återandning av luft med hög 

koldioxid- och låg syrgashalt. Reducerar koldioxidretention. 

- Skapar slut-exspiratoriskt mottryck (PEEP). CPAP-effekt ca 1 cm H2O per 

10 L/min6. Minskar koldioxidretention. Ökar alveolär rekrytering och kan 

reducera uppkomst av atelektas. Höjer FRC (underlättar vid obstruktivitet). 
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Indikationer 

 

Bronkiolit. Andningsstöd med HFG används idag som regel på spädbarn 

med RS-bronkiolit, andningssvikt och tecken till koldioxidretention - då 

otillräcklig effekt av syrgas på LFG, inhalationer och regelbunden nästoalett. 

HFG vid bronkiolit har visats minska behovet av andningsstöd med CPAP, 

intubation och vård på intensivvårdsavdelning jämfört med syrgas på 

LFG7,8,9 bland annat genom gynnsamma effekter på andningsfrekvens, 

andningsarbete och koldioxidretention5,7,10 Däremot har bruket av HFG vid 

bronkiolit inte kunnat visa på förkortat behov av syrgasbehandling eller 

sjukhusvård9,11. 

Prematuritet/BPD och nyföddhetsapnéer. För andningsunderstöd hos 

prematurfödda barn med andningssvikt har HFG intagit en allt större roll 

och i viss mån kunnat ersätta eller förkorta CPAP-behandling (som annars 

rekommenderas som primärt andningsunderstöd till prematurer med 

RDS/andningssvikt12). I samlade material har man inte kunnat se ökad 

incidens av BPD, mortalitet eller behov av intubation när HFG använts som 

primärt andningsunderstöd istället för CPAP13 däremot signifikant mindre 

nässkador och incidens av pneumothorax. I enstaka större studie på äldre 

prematurer (över gestationsvecka 28+0) med RDS som inte behandlats med 

surfactant förelåg dock signifikant mer behandlingssvikt hos barnen som 

fick HFG istället för CPAP14. HFG har också god effekt på nyföddhetsapnéer 

och motverkar dessa i motsvarande grad som CPAP15. 

Pneumoni. HFG kan motverka atelektaser, slempluggar och avstängning av 

infektiösa processer genom visst PEEP tryck och ökad alveolär rekrytering. 

Det saknas delvis evidens för klinisk effekt av HFG vid pneumoni, vilket 

sannolikt beror på tillståndets heterogena natur, incidens i alla åldrar och 

hög förekomst av samsjuklighet. Meta-analyser har dock visat att 

andningsstöd med HFG vid akut andningssvikt hos vuxna (varav stor andel 

pneumonier) minskat behovet av intubation jämfört med syrgas på 

lågflöde16 Enstaka studie på barn med pneumoni visade liknande resultat 

men att de barn som fick CPAP klarade sig allra bäst17.    

Akut astma. Vid akut obstruktivitet föreligger sällan betydande koldioxidretention 

men ökat PEEP gör ändå att HFG kan ha bättre effekt hos barn med akut astma än 
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syrgas på lågflöde. Högre end-exspiratoriskt tryck hjälper barnet att hålla de små 

luftvägarna öppna och reducerar andningsarbete och energiåtgång. Man har visat 

att barn med akut astma som initialt i förloppet behandlades med syrgas på 

högflöde förbättrade sina kliniska parametrar mer än de som fick lågflöde18. 

 

Sömnapnéer / OSAS. Barn med grav OSAS kan vara hjälpta av HFG både för att 

staga upp de övre luftvägarna, reducera koldioxidretention och tillföra extra 

syrgas. PEEP-effekten är måttlig och CPAP rekommenderas i första hand, men 

studier har visat positiv effekt på apné/hyponé index och O2-saturation med 

HFG19.  I de fall där barnet inte tolererar CPAP-mask eller man vill försöka undvika 

negativa tryckeffekter på ansiktsskelettet är HFG ett alternativ20. 

 

Laryngotrakeit. Pseudokrupp som kompliceras av bakteriell trakeit med 

slemhinneödem och krustabeläggningar. Här kan den befuktade luften/syrgasen 

motverka och lindra krustabildningar och därigenom delvis lindra mekaniskt 

hinder och obstruerad luftväg.  

 

Trakeomalaci. Uttalad trakeomalaci med luftvägskollaps och allvarligt 

andningstillbud (ALTE) kan hos små barn utgöra indikation för långtidsbehandling 

med HFG – i väntan på tillväxt och stabilisering21. Detta gäller kanske främst barn 

som fötts med komplicerad esofagusatresi och associerad trakeomalaci.   

 

Pulmonell hypertension. HFG kan vara effektivare än syrgas på lågflöde för att 

optimera lungornas ventilation och oxygenering och därigenom dilatera 

lungkärlsbädden för att minska trycket i lungkretsloppet. I de fall där persisterande 

pulmonell hypertension (PPHN) utgör komplikation till svår BPD kan 

långtidsbehandling med HFG vara ytterligare befogat. 

 

Utöver indikationerna ovan finns en rad andra tillstånd där andningsunderstöd 

med HFG kan vara indicerat och ha bättre eller andra gynnsammare effekter än 

syrgas på lågflöde. Exempel på sådana situationer kan vara andningsunderstöd vid 

transport eller postoperativ vård (för att motverka atelektas, främja alveolär 

rekrytering). Behandling med HFG tolereras generellt väl och har få 

kontraindikationer eller biverkningar22.      

 

Kontraindikationer 

 

Pneumothorax. Vid befintlig pneumothorax är andningsunderstöd med högflöde 

olämpligt då risk för ventilpneumothorax och mediastinal överskjutning. Det finns 

enstaka rapporter om uppkomst av pneumothorax som biverkan till HFG, men 

risken får betraktas som mycket liten. 
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Kräkningar / aspiration. Risk för ökad mängd luft i ventrikeln med distension, 

nedsatt matintag och kräkningar. Barn < 1 år bör förses med nasogastrisk sond för 

att regelbundet tömma överflödig luft. 

 

Näsblödning / svår nästäppa. Blockerad övre luftväg, ex koanalatresi. 

 

Val av flöde 

 

Flödet av luft/syrgas styrs utifrån barnets kroppsvikt och aktuella behov. Små barn 

tycks behöva relativt sett höga flöden för att optimera de fysiologiska effekterna. 

Man har sett en gradvis reduktion av andningsarbetet med ökade flöden upp till 2 

liter/kg/min för barn under 10 kg, medan effekten av flöde/kg kroppsvikt planar ut 

tidigare för större barn10. Maximalt flöde som kan ges via Airvo 2® el Optiflow® är 

60 l/min. 

Vanlig rekommendation i internationella guidelines för maximala flöden är: 

 

- 2 l/kg/min ≤ 10 kg   (ex 4 kg = 8 l/min, 10 kg = 20 l/min) 

- 20 l/min + 0,5 l/kg > 10 kg  (ex 14 kg = 22 l/min, 20 kg = 25 l/min) 

 

Barnet kan initialt ha svårt att tolerera maximalt högflöde och kanske svarar 

tillfredställande redan på lägre flöden. Här finns olika praxis, men det kan därför 

vara lämpligt att börja på en lägre nivå och utvärdera. På flera kliniker påbörjas 

behandlingen med: 

 

- 1 l/kg/min + 1 l/min med FiO2 40%  (ex 4 kg = 5 l/min) 

 

- Utvärdera effekten efter 1-2 tim – om otillfredställande öka upp mot 

maxflöde, därefter justera upp syrgasen till önskad O2-saturation. 

 

Utvärdering av 

klinisk effekt  

 

- Andningsfrekvens 

- O2-saturation 

- Andningsarbete – indragningar, bukandning, näsvingespel 

- CO2-retention 

 

Vid utebliven förbättring bör ny läkarbedömning göras för ställningstagande 

till intensifierad behandling eller annan form av andningsunderstöd! 

 

Val av näsgrimma 

 

 

Det finns fem storlekar på pediatriska näsgrimmor för högflöde: XS, S, M, L och XL 

Pediatriska grimmorna kan användas från 0,5-30 kg resp 0,5-25 l/min.  

Val av näsgrimma görs i första hand med hänsyn till storlek på barnets näsa, 

snarare än kroppsvikt. Obs: Viktigt kontrollera att grimman inte täcker > 50% av  

näsöppningen! (barnet måste kunna andas såväl ut som in genom näsan). 
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Vuxengrimmor finns i tre storlekar: S, M, L 

Storlek small klarar flöden upp till 50 l/min och kan behöva användas på de större 

barnen (> 20 kg) om de ligger med maxflöden.  

 

Airvo 2® och Optiflow® opererar antingen med pediatriska inställningar (pediatric 

mode) eller i vuxenläge (adult mode). Med pediatrisk inställning kan systemet 

leverera upp till 25 l/min. Behövs högre flöden måste man alltså ändra 

inställningarna i apparaten och byta till vuxengrimma (strl S).     

Inhalationer med 

HFG 

 

Med aktuell apparatur för HFG möjliggörs parallella inhalationer av läkemedel via 

en integrerad nebuliseringskammare. Den som följer med Airvo 2® är en 

meshvibrationsnebulisator (Aerogen/Aeroneb), vilka räknas som de mest 

effektiva23.  De läkemedel som kan inhaleras via konventionella nebulisatorer (t ex 

Aiolos) kan också inhaleras via det här systemet och ordineras på samma sätt 

(volym 2 ml). 

 

Studier har visat att betydande mängd läkemedel går förlorat vid nebulisering och 

administration via HFG och en ännu mindre mängd läkemedel når lungorna vid 

höga luftflöden24. För de flöden som gäller spädbarn och således i majoriteten av 

fallen med bronkiolit ska inte administrationen av läkemedel påverkas i någon 

större grad av flödet. Vid flöden upp mot 20 l/min och däröver har man dock sett 

mer betydande reduktion av givet läkemedel25. I de fall där patientens tillstånd 

tillåter kan det därför vara indicerat att tillfälligt dra ner flödet till 10 l/min på 

större barn under pågående nebulisering. 

I enstaka fall med akut obstruktivitet, där man vill försäkra sig om att barnet får i 

sig en optimal dos läkemedel, bör barnet inhaleras med mask via syrgasdriven 

jetnebulisator  (Aiolos el Maxin) – samtidigt som näsgrimman lyfts bort.  

 

I fråga om inhalation med isoton koksalt (främst barn med bronkiolit) råder delade 

meningar om värdet av detta då barnets luftvägar redan befuktas rikligt via HFG. 

På många kliniker har man därför frångått regelbundna inhalationer med isoton 

koksalt för barn som vårdas i högflödesgrimma. Inhalationsförfarandet innebär 

dock att barnen tas upp och mobiliseras vilket i sig motverkar slemstagnation. 

Väljer man att avstå koksaltinhalationer är det således avgörande att barnen 

fortsatt erhåller regelbunden andningsgymnasik och slemmobilisering.   

Avveckling av HFG 

 

Det finns huvudsakligen två olika förfaranden för avveckling av högflödet, 

beroende på om barnet förväntas vara fortsatt syrgasberoende eller inte. Det 

senare torde vara det vanligare och gäller de flesta barn som inte habituellt har ett 

visst syrgasbehov. 

 

- Minska succesivt syrgasflödet till 21% (luft). 
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- Halvera flödet och bedöm kliniska parametrar (O2-sat, 

andningsfrekvens) efter 30 och 60 min. Vid ev försämring återgå till 

tidigare flöde och gör nytt försök efter 12 timmar.  

 

Om fortsatt stabil andning: 

 

- Sänk flödet till 2 liter/min och bedöm barnets klinik efter 30 och 60 

min. Vid försämring återgå till tidigare flöde och gör nytt försöket efter 

12 timmar.  

 

Om fortsatt stabil andning: 

 

- Koppla bort högflödesgrimman! Om barnet fortsatt stabilt efter 1 

timme är behandlingen fullt avvecklad.  

-  

Alternativt (vid fortsatt syrgas på lågflöde): 

- Öka syrgasblandningen till 100 %. 

 

- Minska flödet till 1.5-2 l/min 

 

- Fortsätt om möjligt minska flödet med bibehållen god  saturation (som 

vid vanlig lågflödesgrimma). 

 

Högflödesgrimman behöver inte bytas vid övergång till lågflöde. Syrgas 

från vägguttaget kan kopplas direkt till befintlig högflödesgrimma med en 

särskild koppling.  
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