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Ágrip 

Hjartastopp utan spítala er leiðandi orsök skyndidauða í Evrópu og Bandaríkjunum. Vönduð 

endurlífgun eykur lífslíkur sjúklinga til muna. Þróun vélrænna hnoðtækja hófst um miðjan sjöunda 

áratuginn og þau tæki sem eru hvað þekktust í dag, LUCAS og AutoPulse, komu á markað í kringum 

aldamótin. 

Við öflun heimilda var stuðst við rafrænu gagnagrunnana PubMed, Science Direct, Scopus, OVID 

og Google Scholar. Heimildaleit fór fram á tímabilinu frá október 2017 til maí 2018. Megin tilgangur 

þessarar fræðilegu samantektar var að bera saman handvirkt og vélrænt hjartahnoð.  

Helstu niðurstöður sýna að ekki er mælanlegur munur á útkomu sjúklinga, svo sem lifun og 

heilastarfsemi, eftir því hvort hnoðað var handvirkt eða vélrænt. Engu að síður kemur fram í minni 

rannsóknum með færri þátttakendum, að einstaklingar sem fóru í hjartastopp utan spítala og hnoðaðir 

voru með LUCAS eða AutoPulse, höfðu meira útfall hjarta samanborið við þá sem hnoðaðir voru 

handvirkt. 

Áverkar geta fylgt í kjölfar hjartahnoðs, hvort sem að einstaklingar eru hnoðaðir handvirkt eða 

vélrænt. Niðurstöður sýna fram á að ekki er mælanlegur munur á áverkum eftir því hvort sjúklingar eru 

hnoðaðir handvirkt eða vélrænt með LUCAS en í báðum hópum eru brot á framanverðum rifbeinum og 

bringubeini algengust. Hnoðtækið AutoPulse veldur frekar brotum á aftanverðum rifbeinum. Út frá 

niðurstöðum er ekki hægt að útiloka að lífsógnandi áverkar séu líklegri þegar sjúklingar eru hnoðaðir 

með hnoðtæki en þegar þeir hnoðaðir eru handvirkt. 

Þjálfun og regluleg upprifjun eykur færni og öryggi í notkun hnoðtækja og styttir tímann sem það 

tekur að koma tæki fyrir á sjúklingi í hjartastoppi. 

Lykilorð: Hjartastopp, endurlífgun, handvirkt hjartahnoð, vélrænt hjartahnoð. 



8 

Abstract 

Out of hospital cardiac arrest is the leading cause of sudden death in both Europe and the United 

States. Good quality resuscitation greatly increases patient survival. The development of mechanical 

chest compression devices started in the mid-sixties and the most recognized devices today, LUCAS 

and AutoPulse, where introduced to the market around the turn of the century. 

To gather resources the digital databases PubMed, Science Direct, Scopus, OVID and Google 

Scholar, were used. The data was gathered between October 2017 and May 2018. The main purpose 

of this literature review was to compare manual and mechanical chest compression. 

The main results show that there is no significant difference in patient outcomes, such as survival 

and brain function, whether they received manual or mechanical chest compression. Nevertheless 

smaller studies with fewer participants show that patients that had out of hospital cardiac arrests and 

were treated with LUCAS or AutoPulse mechanical compression device, had higher cardiac output 

compared to patient who were treated manually. 

Both manual and mechanical chest compression can cause injuries. Study results show that there 

is no significant difference in injuries between patients whether they received manual compression or 

mechanical compression with LUCAS device. The most common injuries in both groups were anterior 

rib fractures and sternum fractures. AutoPulse is more likely to cause posterior rib fractures.  It cannot 

be excluded based on results that life threatening injuries are more likely to occur when patients 

receive mechanical chest compression compared to manual compression. 

Training and regular retraining increases skills and confident when using mechanical compression 

devices and decreases the time it takes to apply a device on a patient in cardiac arrest.  

Key words: Cardiac arrest, resuscitation, manual chest compression, mechanical chest compression 
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Þakkir 
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1 Inngangur 
Hjartastopp utan spítala er er leiðandi orsök skyndidauða bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Áætlað er 

að í Evrópu fái um það bil 420.000 einstaklingar hjartastopp utan spítala ár hvert og um 275.000 í 

Bandaríkjunum (Atwood, Eisenberg, Herlitz og Rea, 2005; Rea, Eisenberg, Sinibaldi og White, 2004). 

Sé endurlífgun veitt á árangursríkan hátt eykur það lífslíkur og bætir horfur sjúklinga. Staðlar fyrir 

endurlífgun voru fyrst gefnir út árið 1974 og eru þær leiðbeiningar sem stuðst er við á Íslandi gefnar út 

af Endurlífgunarráði Evrópu (ERC). Leiðbeiningarnar eru yfirfarnar og uppfærðar samkvæmt nýjustu 

þekkingu á fimm ára fresti. Leiðbeiningar af þessu tagi eru útbúnar með það að markmiði að auka  

fjölda fólks sem veitt getur endurlífgun þegar hjartastopp verður (European Resuscitation Council, 

2015; Ewy og Zuercher, 2013). Gæði endurlífgunar eru misjöfn og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

þegar gæðin eru mikil, þ.e. endurlífgun er veitt á fullnægjandi hátt (rétt dýpt, réttur hraði og brjóstkassa 

lofað að þenjast út að fullu), auki það lífslíkur sjúklinga (Cheng o.fl., 2015; Monsieurs o.fl., 2015). Aðrir 

áhrifaþættir sem auka lífslíkur sjúklings eru meðal annars aldur hans, að vitni séu að hjartastoppinu, 

að grunnendurlífgun sé hafin áður en sérhæfð aðstoð berst á vettvang og að viðbragðstími sé stuttur. 

Sé einstaklingur í stuðvænlegum takti líkt og sleglatifi (e. ventricular fibrillation - VF) eða 

sleglahraðtakti (e. ventricular fibrillation - VT) aukast lífslíkur einnig (Sanson o.fl., 2016). 

Síðastliðna áratugi hafa komið fram margvíslegar hugmyndir að nýjum aðferðum og nýjum 

tækjabúnaði með það að markmiði að bæta hjartahnoð, auka blóðflæði meðan á því stendur og bæta 

lífslíkur einstaklinga. Markmið notkunar vélrænna hnoðtækja og þróun þeirra er að draga úr þeim 

neikvæðu áhrifum sem þreyta getur valdið þeim sem veita handvirkt hjartahnoð, gera hendur þeirra 

frjálsar og auka þar með möguleikann á því að framkvæma fleiri hjálpleg inngrip við endurlífgun. 

Heilbrigðisstarfsfólk virðist þarfnast aukinnar kennslu og þjálfunar við þessar nýju aðferðir og færni í 

notkun á þeim tækjum sem þeim fylgja. Vanfærni við uppsetningu á tækjunum á vettvangi getur valdið 

töfum eða truflunum á hjartahnoði (Cave o.fl., 2010; Harrison-Paul, 2007). 

Að veita hágæða handvirkt hjartahnoð getur verið krefjandi og gæði þess versna eftir því sem 

hnoðtíminn verður lengri. Vélrænt hjartahnoð getur verið hjálplegt í aðstæðum þar sem erfitt og jafnvel 

hættulegt getur verið að veita handhnoð, til að mynda í sjúkraflutningabifreiðum, í löngum 

endurlífgunum og í hjartaþræðingaraðgerðum. Rannsóknir hafa þó ekki sýnt fram á að vélrænt hnoð 

hafi yfirburði yfir handvirkt hnoð utan spítala, fáar rannsóknir eru til um notkun vélrænna hnoðtækja 

innan spítala og rannsóknir sýna að þjálfun og reglulegar upprifjanir séu mikilvægar við notkun 

tækjanna svo að sem minnst hlé verði á hjartahnoði þegar tækjunum er komið fyrir á sjúklingum. 

Endurlífgunarráð Evrópu mælir því gegn notkun vélrænna hnoðtækja nema í fyrrnefndum aðstæðum 

og ætti ekki að koma í stað handhnoðs við endurlífgun (Soar o.fl., 2015).  

Vélræn hnoðtæki eru ekki ný á markaðnum en þau hafa verið í þróun síðastliðin 57 ár (Harrison-

Paul, 2007). Þau tæki sem til eru í dag komu á markað í kringum aldamót og eru í stöðugri þróun. 

Nýjasta tækið kom á markað 2015 (Corpuls, 2016; Marti o.fl., 2017; Prinzing, Eichhorn, Deutsch, 

Lange og Krane, 2015). Gerðar hafa verið þrjár stórar stýrðar slembirannsóknir á þeim hnoðtækjum 

sem helst eru notuð í heiminum í dag. Þær rannsóknir eru LINC, PARAMEDIC og CIRC og verður 

fjallað nánar um þær og niðurstöður þeirra í þessari fræðilegu samantekt. 
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Þrátt fyrir að hjartahnoð sé einn mikilvægasti þátturinn er kemur að endurlífgun fylgja því gjarnan 

áverkar. Algengir áverkar eru brot á rifbeinum og bringubeini en dæmi um sjaldgæfari áverka eru 

innvortis blæðingar sem dregið geta fólk til dauða. Banvænir fylgikvillar hjartahnoðs eru þó sjaldgæfir 

(Kashiwagi o.fl., 2015). 

Rannsóknarspurningar: 

1. Er munur á ávinningi/útkomu eftir tegund hjartahnoðs? 

2. Er munur á áverkum eftir tegund hjartahnoðs? 

3. Þarf fagfólk sérstaka þjálfun á vélræn hnoðtæki? 

1.1 Skilgreiningar 

1.1.1 Hjartarafsjá (e. monitor) 
Tæki með skjá sem tengt er við sjúkling og notað er til að fylgjast með lífsmörkum hans. Tengdar eru 

leiðslur við sjúkling sem mæla meðal annars hjartsláttartíðni og takt, blóðþrýsting, súrefnismettun og 

öndunartíðni og koma niðurstöður fram á skjánum jafnóðum. Ef gildin eru utan marka gefur 

hjartarafsjáin frá sér viðvörunarhljóð (Drew o.fl., 2014). 

1.1.2 Rafleysa (e. asystole) 
Engin rafvirkni er í hjartanu og þar með engin samdráttur hjartavöðvans sem gerir það að verkum að 

dæluvirkni er engin og einstaklingur er í hjartastoppi. Í rafleysu er ekki hægt að gefa rafstuð þar sem 

engin rafvirkni er til staðar í hjartanu og því er um að ræða óstuðvænlegan takt. Allir taktar 

hjartastopps geta endað sem rafleysa sé ekki brugðist við á réttan hátt. Rafleysa birtist sem flöt lína á 

hjartalínuriti (Soar o.fl., 2015). 

1.1.3 Stuðvænlegur taktur 
Sleglahraðtaktur (e. ventricular tachycardia) og sleglatif (e. ventricular fibrillation) eru algengustu 

hjartataktarnir í hjartastoppi. Þá er auðveldast að meðhöndla því þeir eru stuðvænlegir, þ.e. mögulegt 

er að gefa rafstuð því rafvirkni er til staðar í hjartanu. Sleglahraðtaktur getur valdið hjartastoppi verði 

hjartslátturinn svo hraður að hjartað nær ekki að fyllast á milli þess sem sleglarnir dragast saman auk 

þess sem takturinn getur þróast yfir í sleglatif. Sleglatif er þegar sleglarnir hreyfast á tilviljunarkenndan 

og ófullnægjandi hátt og valda þar af leiðandi ekki útfalli frá hjarta (Walker, Colledge, Ralston og 

Penman, 2014). 

1.1.4 Útfall hjarta (e. cardiac output) 
Það magn blóðs sem hjartað pumpar á einni mínútu (Vincent, 2008). 
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2 Aðferðir 
Við öflun heimilda var notast við rafrænu gagnagrunnana PubMed, Science Direct, Scopus, OVID og 

Google Scholar. Leit fór fram á tímabilinu frá október 2017 til maí 2018. Helstu leitarorð voru: 

Hjartastopp (e. cardiac arrest), endurlífgun (e. resuscitation), vélrænt hjartahnoð (e. mechanical chest 

compression, automated resuscitation), handvirkt hjartahnoð (e. chest compression, manual chest 

compression), utan spítala (e. out-of-hospital), innan spítala (e. in-hospital) og áverkar (e. injury). Þar 

sem efnistök ritgerðar voru að sumu leiti þröng var einnig stuðst við öflun frekari heimilda með því að 

skoða heimildarskrár þeirra fræðigreina og rannsókna sem notast var við. Við upphaf heimildarleitar 

var leit afmörkuð við greinar ekki eldri en 10 ára en reyndust nýtanlegar heimildir vera af skornum 

skammti svo notast var við eldri heimildir eins og við átti. Notast var við heimildarskráningarkerfið 

EndNote við skráningu og flokkun heimilda og við gerð heimildarskráar. 
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3 Fræðileg samantekt 

3.1 Hjartastopp 
Hjartastopp verður þegar útfall hjarta (e. cardiac output) stöðvast skyndilega vegna rafleysu (e. 

asystole), sleglahraðtaks (e. ventricular tachycardia), sleglatifs (e. ventricular fibrillation), eða vegna 

skorts á samdrætti í hjartanu það er rafvirkni án dæluvirkni (e. asystole). Klínísk greining hjartastopps 

byggir á því að sjúklingurinn hafi ekki púls og sé án meðvitundar. Það getur tekið nokkrar mínútur fyrir 

öndun að stöðvast algjörlega eftir að hjartað stoppar. Lífslíkur fjara hratt sé árangursrík meðferð ekki 

hafin fljótt. Algengast er að kransæðasjúkdómur leiði til hjartastopps eða í 85% tilvika (Walker, 

Colledge, Ralston og Penman, 2014). Hjartsláttartruflanir sem algengastar eru við hjartastopp, og 

jafnframt auðveldast er að meðhöndla eru sleglatif og púlslaus sleglahraðtaktur. Endurlífgunarmeðferð 

með hjartahnoði og rafstuði er ein árangursríkasta meðferðin og sé hún gefin strax er útfall hjarta (e. 

cardiac output) endurheimt í um 80% tilfella. Líkurnar lækka þó um 10% við hverja mínútu sem líður 

frá hjartastoppi og þar til grunnendurlífgun er hafin (Walker o.fl., 2014). 

3.2 Endurlífgun 
Endurlífgun er björgunaraðgerð sem getur bjargað lífi einstaklings og er notuð til að endurheimta 

blóðrás (Smekal, Lindgren, Sandler, Johansson og Rubertsson, 2014). Áætla skal að einstaklingur 

sem bregst ekki við áreiti og andar óeðlilega sé í hjartastoppi (Monsieurs o.fl., 2015) Mikilvægt er að 

veita einstakling í hjartastoppi aðstoð eins fljótt og auðið er til þess að auka lífslíkur hans. Aðstoðin 

felst í nokkrum þáttum sem settir hafa verið upp sem ákveðin keðjuverkun og nefnist lífkeðjan (e. 

chain of survival). Keðjan virkar ekki nema allir hlekkir hennar séu sterkir og þættir hennar uppfylltir til 

fulls. Fyrsti hlekkur keðjunnar er forvörn sem felst í því að þekkja einkenni hjartastopps og kalla eftir 

aðstoð áður en það á sér stað. Annar hlekkurinn er að hefja endurlífgun eins fljótt og auðið er og sá 

þriðji er að gefa hjartarafstuð fljótt, sé slíkt tæki til staðar. Fjórði og síðasti hlekkurinn tengist svo 

sérhæfðri endurlífgun sem snýr að því að endurheimta sjálfvirka blóðrás sé hún enn ekki til staðar 

með hjartahnoði, hjartarafstuði, lyfjagjöf og viðsnúningi hugsanlegra orsakaþátta hjartastoppsins. Góð 

þjálfun ásamt reglulegri upprifjun í bæði grunn- og sérhæfðri endurlífgun, er grunvallaratriði í 

árangursríkri verkun keðjunnar (Walker o.fl., 2014). 

3.2.1 Grunnendurlífgun 
Grundvöllurinn að góðri útkomu eftir hjartastopp er hágæða endurlífgun. Grunnendurlífgun felur í sér 

opnun öndunarvegar, hjartahnoð og rafstuð sé slíkt tæki tiltækt. Sé sjúklingurinn í rafleysu (e. 

asystole) er engin rafvirkni í sleglum hjartans. Við þessar aðstæður er ekki hægt að veita rafstuð en 

árangursríkt hjartahnoð ásamt lyfjagjöf í æð (í sérhæfðri endurlífgun) s.s. adrenalín (epinephrine) gæti 

endurheimt virkni hjartans (Walker o.fl., 2014).Til þess að hjartahnoð sé fullnægjandi ætti sá sem það 

veitir að fullvissa sig um að hann sé að hnoða bringu sjúklings að nægilegri dýpt (að minnsta kosti 5 

sentimetrar en ekki meira en 6 sentimetrar) með tíðninni 100-120 hnoð á mínútu. Eftir hvert hnoð þarf 

að gefa brjóstkassanum færi á að lyftast aftur upp að fullu. Gera skal sem fæst hlé á hjartahnoði og ef 

sá sem endurlífgunina veitir ákveður að blása í sjúklinginn, ætti hann að eyða um það bil einni 
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sekúndu í það að þenja út brjóstkassa sjúklings og vera viss um að brjóstkassinn lyftist sjáanlega. Ekki 

ætti að gera lengra hlé til blásturs en 10 sekúndur. Hlutfall hjartahnoðs á móti blæstri er 30:2. Það 

getur tvöfaldað eða jafnvel þrefaldað lífslíkur þess sem hjartastoppið fær sé endurlífgun hafin strax af 

þeim sem viðstaddir eru (Monsieurs o.fl., 2015). Hafi einstaklingur á vettvangi hlotið þjálfun í 

endurlífgun ætti hann tafarlaust að geta áttað sig á ástandi sjúklings og hafið grunnendurlífgun í 

kjölfarið. Hafi einstaklingur á vettvangi hinsvegar enga undirstöðu í endurlífgun og/eða skyndihjálp 

getur hann fengið leiðbeiningar símleiðis frá starfsmanni neyðarlínu þar til frekari aðstoð berst. Við 

þessar aðstæður ætti einungis að hnoða sjúklinginn eftir bestu getu nema ef sjúklingurinn er barn, þá 

ætti alltaf að bæði hnoða og blása (Monsieurs o.fl., 2015). 

3.2.2 Sérhæfð endurlífgun 
Sérhæfð endurlífgun (e. Advanced life Support – ALS) felst í sérhæfðum inngripum eftir að 

grunnendurlífgun hefur verið hafin hjá einstaklingi í hjartastoppi og rafstuð hefur verið gefið, hafi slíkt 

tæki verið til staðar. Þeir sem veitt geta sérhæfða endurlífgun eru allir þeir sem hlotið hafa sérhæfða 

þjálfun. Algengast er að heilbrigðismenntaðir einstaklingar, til dæmis læknar, hjúkrunarfræðingar og 

bráðatæknar, hafi hlotið þjálfunina. Heilbrigðisstarfsfólk sem ekki hefur hlotið slíka þjálfun ætti þó að 

geta þekkt einkenni hjartastopps, kallað til aðstoðar og hafið grunnendurlífgun. Innan spítala hafa 

gjarnan verið sett saman ákveðin endurlífgunarteymi lækna og hjúkrunarfræðinga sem hlotið hafa 

sérhæfða þjálfun og hlaupa til ef hjartastopp verða innanhúss. Þegar sérhæfð aðstoð berst á vettvang, 

hvort sem það er utan spítala eða innan, er hin eiginlega sérhæfða endurlífgun hafin strax í kjölfar 

grunnendurlífgunar. Þá er hágæða hjartahnoði haldið áfram, öndunarvegur er tryggður (barkaþrætt ef 

þarf), sjúklingnum er gefið súrefni, hann tengdur við hjartarafsjá (e. monitor), tekið er 12 leiðslu 

hjartalínurit og æðaaðgangur tryggður. Lyf eins og adrenalín og amiodarone eru gefin í æð með 

ákveðnu millibili meðan á endurlífgun stendur. Hugsanleg ástæða hjartastoppsins er meðhöndluð ef 

hægt er. Gæta þarf þess að öll þau inngrip sem framkvæmd eru utan hjartahnoðs hafi sem minnst 

áhrif á hnoðið sjálft. Líkt og í grunnendurlífgun er hlutfall hnoðs og blásturs 30:2 og er rafstuð gefið ef 

taktur reynist stuðvænlegur (Soar o.fl., 2015). 

3.2.3 Rafstuð 
Fái einstaklingur sem er í hjartastoppi, með stuðvænlegum takti, rafstuð á fyrstu þremur til fimm 

mínútum eftir að hann hnígur niður er talið að lífslíkur séu um 50 til 70%. Í leiðbeiningum 

Endurlífgunarráðs Evrópu frá 2015 kemur fram að í flestum samfélögum sé sá tími sem líður frá því að 

hringt er í neyðarlínu og þar til hjálp hefur borist á staðinn að meðaltali fimm til átta mínútur og átta til 

11 mínútur þar til fyrsta rafsuð er gefið. Lífslíkur sjúklingsins eru háðar því að viðstaddir hefji 

endurlífgun og notist við sjálfvirkt hjartastuðtæki sé það tiltækt (Monsieurs o.fl., 2015). Sjálfvirkum 

stuðtækjum hefur víða verið komið fyrir á fjölförnum stöðum þar sem algengast er að almenningur 

verði vitni að hjartastoppum, til dæmis á flugvöllum,  í íþróttamiðstöðvum og í verslunarmiðstöðvum. 

Aukning er þó á því að sjálfvirk stuðtæki séu til staðar inni á heimilum. Tækin eru áreiðanleg og 

auðveld í notkun og eftir að kveikt hefur verið á þeim er rödd sem leiðir notandann í gegnum 

notkunarferlið. Tækið greinir hjarsláttartakt sjúklings og gefur aðeins rafstuð sé takturinn stuðvænlegur 

(sleglatif eða sleglahraðtaktur) (Perkins, Handley o.fl., 2015). 
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3.2.4 Utan spítala 
Talið er að langflest hjartastoppa í heiminum eigi sér stað inni á heimilum fólks og er því mikilvægt að 

almenningur þekki einkenni þess og rétt viðbrögð svo að hægt sé að bregðast við verði fólk vitni af 

hjartastoppi. Aðeins um einn af hverjum tólf einstaklingum sem fá hjartastopp utan spítala lifa til þess 

að komast aftur heim til sín. Hágæða hjartahnoð af fullnægjandi dýpt og tíðni, þar sem brjóstkassinn 

nær að þenjast nægilega vel út eftir hvert hnoð, og með sem fæstum hléum skiptir sköpum í 

endurlífgunninni. Að viðhalda góðu handhnoði utan spítala getur hinsvegar verið erfitt og eru ástæður 

fyrir því nokkrar. Þar má nefna að hugsanlega eru fáir viðstaddir þegar hjartastoppið á sér stað og 

getur sá eða þeir sem framkvæma hjartahnoð fundið fljótt til þreytu, rými í kringum sjúklinginn getur 

verið takmarkað og ekki er öruggt að hjartastuðtæki sér tiltækt. Við flutning sjúklings á næsta spítala til 

dæmis í sjúkrabifreið, getur reynst erfitt að framkvæma fullnægjandi hjartahnoð á meðan bifreiðin er á 

ferð og vegna hugsanlegs plássleysis innan hennar (Perkins, Lall o.fl., 2015).  

Í rannsókn Ro og félaga (2017) kemur fram að þegar einstaklingur fær hjartastopp á 

almenningsstað er líklegra að margir séu staddir á vettvangi ásamt því að sjúklingarnir eru að jafnaði 

yngri en þegar hjartastopp verða inni á heimilum. Líklegra er að sjúklingur sé einn eða fáir viðstaddir ef 

hjartastopp verður inni á heimili hans. Kemur einnig fram í rannsókninni að almenningur sem 

ókunnugir eru sjúklingnum séu líklegri til þess að hefja endurlífgun heldur en fjölskyldumeðlimur (Ro 

o.fl., 2017). Leiðbeiningar Endurlífgunarráðs Evrópu (e. European Resuscitation Council – ERC) mælir 

gegn notkun hnoðtækja innan spítala en mælir hinsvegar með notkun þeirra við endurlífgun í flutningi 

sjúklings til dæmis í sjúkrabifreið (Monsieurs o.fl., 2015). 

3.2.5 Innan spítala 
Af hverjum 1000 einstaklingum sem leggjast inn á spítala í hinum vestræna heimi fer um einn til fimm 

þeirra í hjartastopp en aðeins 20% þeirra lifa til útskriftar af spítala og hafa þessar lífslíkur lítið breyst 

síðastliðin 30 ár (Sandroni, Nolan, Cavallaro og Antonelli, 2007). Það sem skiptir mestu máli og er 

jafnframt fyrsti hlekkurinn í lífkeðjunni er að þekkja snemmbúin einkenni hjartastopps og reyna að 

koma í veg fyrir það (Nolan, Soar og Eikeland, 2006). Hjartastopp hjá sjúklingum á almennum 

legudeildum eru vanalega ekki skyndileg eða ófyrirsjáanleg. Sjúklingum hrakar í flestum tilfellum 

smám saman með einkennum líkt og aukinni súrefnisþörf og lækkandi blóðþrýstingi. Þessi einkenni er 

auðvelt að koma auga á með reglubundnu eftirliti og mælingum lífsmarka. Hægt er að bregðast við 

einkennum sem þessum og sé árangursrík meðferð veitt snemma er hugsanlegt að hægt sé að koma 

í veg fyrir hjartastopp, innlögn á gjörgæsludeild eða andlát. Margir spítalar notast við matstækið 

„Stigun bráðveikra sjúklinga“ (e. National Early Warning Score – NEWS) til þess að fylgjast með 

alvarleika lífsmarkabreytinga en einnig geta áhyggjur hjúkrunarfræðinga af hrökun sjúklings verið 

mikilvægur fyrirboði hjartastopps. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar eða aðrir umönnunaraðilar 

sjúklings bregðist við slíkum áhyggjum og hafi samband við viðeigandi teymi innan spítalans, til dæmis 

viðbragðsteymi (e. rapid responce team – RRT) eða gjörgæsluálit – GÁT (e. critical care outreach 

team – CCOT). Í teymum sem þessum eru yfirleitt læknar og hjúkrunarfræðingar af gjörgæsludeildum 

og/eða lyflækningadeildum og við komu á vettvang sinna þau hlutverkum eins og gefa súrefni, hefja 

vökvagjöf í æð og meta sjúklinginn nánar með tilliti til þarfa til frekara eftirlits til dæmis á 
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gjörgæsludeild. Sé einstaklingur þegar í hjarta- eða öndunarstoppi ætti hinsvegar að hafa tafarlaust 

samband við endurlífgunarteymi sé slíkt teymi tiltækt innan spítalans og hefja endurlífgun (Soar o.fl., 

2015).  

Utstein staðallinn var þróaður árið 1990 og uppfærður árið 2002 en hann var útbúinn til að hafa 

staðlað alþjóðlegt form yfir fjölda þeirra sem fá hjartaáfall og árangur endurlífgunartilrauna. Í staðalinn 

er meðal annars skráð hversu margar endurlífgunartilraunir voru reyndar, líkleg orsök fyrir 

hjartastoppinu, hvort vitni hafi verið að stoppinu og hver útkoma endurlífgunarinnar var (Jacobs o.fl., 

2004).  

Á Landspítala eru starfrækt tvö endurlífgunarteymi en annað þeirra er staðsett á Hringbraut og hitt 

er í Fossvogi. Skráning á endurlífgunum á Landspítala hefur verið stöðluð frá árinu 2006 og hefur hún 

verið rafræn frá árinu 2011 en notast er við Utstein staðal við skráningu (Hjörtur Oddsson og Valdís 

Anna Garðarsdóttir, 2015). Samkvæmt ársskýrslu endurlífgunarráðs Landspítala frá árinu 2015 var 

endurlífgunarteymi Landspítala kallað út í samtals 234 skipti. Hófust 199 hjartastoppanna innan 

spítalans, 35 komu inn með sjúkrabíl en í 31 tilfelli vantaði frekari gögn. Í 73 tilfellum þar sem teymið 

var kallað út, reyndist hjartastopp ekki vera raunin og í fimm tilfellum voru einstaklingar á 

meðferðartakmörkuninni „full meðferð að endurlífgun“ (FME). Útköll þar sem endurlífgun var 

framkvæmd voru samtals 125, þar af 90 innan spítala en 35 utan hans. Samkvæmt skýrslunni er 

endurlífgun talin árangursrík ef að sjúklingur viðheldur sjálfvirkri blóðrás 20 mínútum eftir að 

endurlífgun lýkur (Hjörtur Oddsson og Valdís Anna Garðarsdóttir, 2015). 

3.3 Hjartahnoð 

3.3.1 Handvirkt hjartahnoð 
Samkvæmt leiðbeiningum Endurlífgunarráðs Evrópu frá 2015 ætti handhnoð að vera veitt í 

grunnendurlífgun. Þekking, færni og sjálfsöryggi þeirra sem viðstaddir eru þegar hjartastopp verður er 

mismunandi og fer eftir aðstæðum á vettvangi, stigi þjálfunar og fyrri reynslu einstaklinga hverju sinni. 

Við þjálfun í endurlífgun geta vandaðar æfingar hnoðdúkkur gefið góða tilfinningu fyrir raunverulegu 

hjartahnoði og mælir Endurlífgunarráð Evrópu með notkun þeirra. Einfaldari hnoðdúkkur henta þó 

einnig vel á öllum stigum endurlífgunarþjálfunar. Leiðbeinandi tæki sem gefa endurgjöf á hnoði 

einstaklinga eru gagnleg til þess að bæta hraða, dýpt og losun (e. release) hnoðs auk réttrar 

staðsetningar handa á brjóstkassa (Greif o.fl., 2015; Monsieurs o.fl., 2015). Þegar hjartahnoð er veitt 

einstaklingi í hjartastoppi ætti neðri hluti lófa annarrar handar að vera staðsettur á miðjum 

brjóstkassanum, á neðri helmingi bringubeins, og skal lófi hinnar handar lagður ofan á þá fyrri. Líkt og 

áður segir mælir Endurlífgunarráðið með því að dýpt hnoðs sé um það bil 5 sentimetrar en ekki meira 

en 6 sentimetrar á fullorðnum einstakling að meðalstærð. Tíðni hnoðs ætti að vera 100-120 hnoð á 

mínútu og leyfa ætti brjóstkassanum að þenjast út að fullu á milli hnoða. Það hlé sem verður á hnoði 

fyrir og eftir að rafstuð er gefið ætti ekki að vera lengra en 10 sekúndur. Endurlífgun ætti að vera 

framkvæmd á hörðu undirlagi sé þess kostur. Auðveldast er að einn einstaklingur framkvæmi 

hjartahnoð í einu og að hann krjúpi á hnjám við hlið sjúklings. Séu fleiri á staðnum er æskilegt að þeir 

skiptist á þegar sá sem hnoðar hverju sinni finnur fyrir þreytu (Monsieurs o.fl., 2015).  
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Vísbendingar benda til þess að tíð þjálfun í endurlífgun bæti hæfni þeirra sem hana framkvæma, 

sjálfsöryggi eykst og vilji til að veita endurlífgun þegar á þarf að halda verður meiri. Upprifjun í 

endurlífgun ætti að vera með reglulegu millibili með tilliti til eiginleika þátttakanda, til dæmis er 

þátttakandi almennur borgari eða heilbrigðisstarfsmaður? Upprifjun ætti að fara fram með 12 til 24 

mánaða millibili því vitað er að færni í endurlífgun hrakar með tímanum og innan nokkurra mánaða frá 

þjálfun. Hugsanlegt er að árleg upprifjun sé ekki nægilega tíð fyrir suma hópa (Greif o.fl., 2015). 

3.3.2 Vélrænt hjartahnoð 
Í grein Harrison-Paul frá árinu 2007 segir frá sögu vélrænna hnoðtækja. Þar kemur fram að hugmyndir 

um hnoðtæki hafi fyrst komið fram árið 1908 en þá voru rannsakendurnir Pike og félagar hans að 

skoða eðli hjartahnoðs en á þessum tíma tíðkaðist það að opna brjóstkassa sjúklinga og hnoða 

hjartað innan frá. Þeir komust að því með rannsóknum sínum á hundum að einnig væri mögulegt að 

hnoða hjartað utan frá en niðurstaða þeirra var að við slíkt hnoð myndu þeir sem veittu hnoðið 

örmagnast fljótt. Pike og félagar hönnuðu, í samráði við prófessor að nafni Kessler, vél sem gat 

hnoðað hjartað bæði að utan sem að innan. Prófun tækisins leiddi í ljós að ef hún var notuð við 

utanvert hnoð var hún engu betri en handvirkt hnoð og reyndist hún illa nothæf við innanvert hnoð. 

Næstu 50 árin var eingöngu notast við þá aðferð að opna brjóstkassa sjúklinga og veita hjartahnoð 

innan frá og sú hugmynd að styðjast við einhverskonar vélrænt hnoð virtist hafa fallið í gleymsku. Í 

kringum árið 1960 urðu breytingar á tækni við handvirkt hjartahnoð en þá var farið að hnoða hjartað 

utan frá. Í kjölfarið fóru hugmyndir um vélrænt hnoð að spretta upp að nýju. Árið 1961 komu Harksins 

og Bramson fram með vélrænt hnoðtæki sem hægt var að smella yfir sjúkrabörur, yfir bringu sjúklings 

og kom niður úr tækinu stimpill sem þrýsti niður á bringu sjúklings með 27-34 kílógramma krafti. Sama 

ár hönnuðu Dotter og félagar vélrænt hnoðtæki áfast stórum ramma sem hægt var að færa yfir breitt 

rúm og yfir bringu sjúklings. Líkt og úr fyrra tækinu kom niður úr rammanum stimpill sem þrýsti á 

bringu sjúklings með hraðanum 60 hnoð á mínútu. Tækið var prufað á 75 ára gömlum karlmanni sem 

farið hafði í hjartastopp. Sjúklingur lifði ekki af og leiddi krufning í ljós mörg rifbrot. Hönnuðir tækisins 

sögðu að þessir áverkar væru vegna lélegrar þjálfunar starfsfólks. Næstu ár á eftir komu fleiri vélræn 

hnoðtæki til sögunnar sem eru að mörgu leiti lík þeim vélrænu hnoðtækjum er við þekkjum í dag. 

(Harrison-Paul, 2007) Dæmi um þau tæki sem eru mest þekkt í dag eru hnoðtækin LUCAS, AutoPulse 

og CORPULS CPR. Tæki líkt og þau sem við þekkjum í dag voru hönnuð til að aðstoða 

endurlífgunarteymi við að veita samfellt hágæða hnoð (Wik o.fl., 2014). Endurlífgunarráð Evrópu mælir 

þó einungis með notkun vélrænna hnoðtækja til að viðhalda hágæða hnoði við sjúkraflutningar utan 

spítala eða við hjartakransæðaþræðingar innan spítala (Soar o.fl., 2015). 

3.3.2.1 LUCAS 
Hnoðtækið LUCAS hefur verið notað í auknum mæli frá árinu 2003. LUCAS stendur fyrir Lund 

University Cardiopulmonary Assistance System, og er sænsk uppfinning sem framleidd er í Svíþjóð af 

fyrirtækinu Physio-Control (Marti o.fl., 2017). Tækið er markaðsett til notkunar á vettvangi, við 

sjúkraflutningar og innan spítala sem viðbót við handhnoð. Þá er átt við þegar ekki er mögulegt að 

veita fullnægjandi handhnoð, til dæmis við flutning, í langri endurlífgun, við þreytu eða fáliðun. LUCAS-

3 er þriðja og nýjasta útgáfa tækisins. Tækið er staðsett yfir sjúklinginn og er það fest á meðfylgjandi 
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bretti sem komið er fyrir undir brjóstkassa hans. Niður úr tækinu kemur stimpill með sogskál sem 

staðsettur er á bringu einstaklingsins og hnoðar með tíðninni 102 ± 2 hnoð á mínútu með dýptinni 53 ± 

2 millimetrar fyrir einstaklinga með bringubein sem er hærra en 185 millimetrar en með dýptinni 40 til 

53 millimetrar fyrir einstaklinga með bringubein lægra en 185 millimetrar. Sogskálin er til þess gerð að 

aðstoða brjóstkassann við að lyftast upp á milli hnoða. Hægt er að gefa tvær mismunandi meðferðir 

með tækinu, 30:2 (hnoðað 30 sinnum og blásið 2 sinnum) eða stöðugt hnoð án blásturs 

(öndunarvegur tryggður) (Jolife AB, 2017a, 2017b). 

3.3.2.2 AutoPulse 
AutoPulse er svo annað hnoðtæki sem kom á markað í Bandaríkjunum árið 2003 og er framleitt af 

fyrirtækinu Zoll þar í landi. Líkt og LUCAS er tækið ætlað til notkunar á vettvangi, við sjúkraflutningar 

og innan spítala. Þegar koma á búnaðinum fyrir er byrjað á því að veita handhnoð þar til allir 

þáttakendur endurlífgunarinnar eru tilbúnir. Þá lyftir einn undir höfuð sjúklings og heldur því stöðugu á 

meðan tveir lyfta undir bak sjúklingsins þannig hann sé í uppréttri stöðu. Fjórði einstaklingurinn getur 

þá komið bakborðinu fyrir á réttum stað. Sjúklingurinn er þar á eftir lagður niður á bakborðið og er 

honum veitt handhnoð á meðan þrýstingsband sem fer yfir bringu sjúklings er tengt við bakborðið og 

það dregið að bringu eins nálægt og hægt er, handhnoð heldur áfram þar til AutoPulse byrjar að veita 

vélrænt hnoð. Bandinu er stýrt af mótor sem herðir á og losar um til skiptis og dreifist þrýstingurinn um 

allan brjóstkassann. Með þessari aðferð hnoðar tækið brjóstkassann með tíðninni 80 hnoð á mínútu 

með dýpt sem samsvarar 20% af ummáli brjóstkassans. Hægt er að gefa þrjár mismunandi meðferðir 

með tækinu, 30:2 (hnoðað 30 sinnum og blásið 2 sinnum), 15:2 (hnoðað 15 sinnum og blásið 2 

sinnum) eða stöðugt hnoð án blásturs (öndunarvegur tryggður) (Prinzing o.fl., 2015; Zoll, 2013). 

AutoPulse er ekki ætlaður til notkunar á einstaklinga undir 18 ár aldri, einstaklinga með áverka, 

þungaðar konur eða einstaklinga þyngri en 136 kílógrömm (Pinto, Haden-Pinneri og Love, 2013). 

3.3.2.3 Corpuls CPR 
Corpuls CPR er nýjasta hnoðtækið en það kom á markað 2015 og er framleitt af fyrirtækinu GS 

Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH – Corpuls í Þýskalandi. Samkvæmt framleiðandanum 

ætti að vera mögulegt að nota tækið bæði innan og utan spítala. Corpuls CPR hindrar ekki aðgang að 

brjóstkassa á meðan það er í notkun. Tækið samanstendur af hnoðarmi og bakborði. Bakborð er fært 

undir sjúkling og er tækið fest á eitt af fjórum hornum þess. Hægt er að hafa tækið á hvaða horni sem 

er eftir stærð sjúklings og aðstæðum á vettvangi. Líkt og í LUCAS kemur stimpill niður úr tækinu sem 

staðsettur er yfir bringubeini sjúklings. Ólíkt fyrrnefndum hnoðtækjum er mögulegt að stilla bæði 

hnoðhraða og hnoðdýpt á Corpuls CPR. Því er mögulegt að nota tækið bæði á fullorðna sem og börn. 

Tækið getur hnoðað á hraðanum 80 til 120 sinnum á mínútu með dýptinni tveir til sex sentimetrar. 

Mögulegt er að gefa þrjár mismunandi meðferðir með tækinu, 30:2, 15:2 eða stöðugt hnoð án blásturs. 

Tækið endurmetur staðsetningu sína eftir hvert blásturs hlé eða á 100 hnoða fresti (í stöðugu hnoði) 

og tekur tillit til brotinna rifbeina þar sem brjóstkassinn gæti hafa sokkið. Mögulegt er að festa tvær 

mismunandi tegundir bakborða við tækið, bakborð ætlað til flutninga og bakborð ætlað innan spítala 

sem truflar ekki myndgreiningar, til dæmis við hjartaþræðingu (Corpuls, 2016). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Samanburður á hjartahnoði 

4.1.1 Handvirkt hnoð í samanburði við vélrænt hnoð LUCAS 
Rubertsson og félagar (2014) framkvæmdu stóra klíníska slembirannsókn með það að markmiði að 

meta hvort meðferð með vélrænu hjartahnoði myndi leiða af sér hærra hlutfall sjúklinga sem væru 

lifandi fjórum klukkustundum eftir að endurlífgun hafði verið veitt utan spítala, samanborið við 

handhnoð. Rannsóknin bar nafnið „LINC slembirannsókn“ þar sem LINC stendur fyrir LUCAS in 

Cardiac Arrest eða „LUCAS í hjartastoppi“. Þegar rannsóknin var framkvæmd höfðu engar stórar 

slembirannsóknir verið framkvæmdar áður á árangri og öryggi hnoðtækisins LUCAS samanborið við 

handhnoð. Háskólinn í Uppsala stóð fyrir rannsókninni en hún var fjármögnuð af framleiðanda LUCAS, 

Physio-Control/Jolife AB. Gögnum var safnað frá janúar 2008 til ágúst 2012 frá sex 

sjúkraflutningaþjónustum í Gävle, Malmö, Västerås og Uppsala í Svíþjóð, Utrecht í Hollandi og Dorset 

í Bretlandi. 2589 sjúklingar sem fengið höfðu hjartastopp utan spítala tóku þátt í rannsókninni. 

Handahófskennt var hvort sjúklingur fengi hjartahnoð með hefðbundnu handvirku hnoði samkvæmt 

leiðbeiningum Evrópska Endurlífgunarráðsins eða fengi vélrænt hnoð með LUCAS. 1300 sjúklingar 

voru hnoðaðir með LUCAS og fengu rafstuð á meðan á hnoði stóð en 1289 einstaklingar fengu 

handvirkt hnoð þar sem hlé var gert á hnoði fyrir rafstuð samkvæmt leiðbeiningum Endurlífgunarráðs 

Evrópu. Frumniðurstaða (e. primary resault) fólst í fjögurra klukkustunda lifun eftir árangursríka 

endurheimt blóðflæðis (e. return of spontaneous circulation – ROSC). Annars stigs niðurstaða (e. 

secondary resaul)t fólst í árangursríkri endurheimt blóðflæðis sem skilgreint var sem þreifanlegur púls 

og sjálfvirkur þreifanlegur púls við komu á bráðamóttöku. Að auki fólst hún í lifun með góðri 

heilastarfsemi fram að útskrift af gjörgæslu, fram að útskrift af spítala og eftir einn og sex mánuði. Þeir 

sjúklingar sem lifðu af hjartastopp eftir endurlífgun voru metnir með matstæki sem skilgreindi virkni 

heilans (e. Cerebral Performance Catagory Scale). Gefinn voru stig frá einum upp í fimm, þar sem stig 

upp á einn og tvo gáfu til kynna jákvæða útkomu með góða heilastarfsemi, þrír og fjórir gáfu til kynna 

slæma útkomu og fimm stóð fyrir látinn einstakling. Eftirfylgni eftir útskrift af spítala fór fram í gegnum 

síma eða læknisheimsóknir, einum mánuði og sex mánuðum eftir hjartastopp. Í frumniðurstöðunni var 

ekki mælanlegur munur milli hópanna á hlutfalli sjúklinga sem voru á lífi fjórum klukkustundum frá 

endurlífgun eftir hjartastopp. 307 af 1300 lifðu af eftir endurlífgun með LUCAS eða 23,6% samanborið 

við 305 af 1289 eða 23,7% sem fengu handvirkt hnoð. Sömuleiðis var ekki mælanlegur munur á 

annars stigs niðurstöðu milli hópanna. Á meðal þeirra sjúklinga sem lifðu hjartastoppið af og voru með 

eitt eða tvö stig á skala sem skilgreindi virkni heila við útskrift á gjörgæslu, var hlutfallið 62% hjá 

hópnum sem hnoðaður var með LUCAS samanborið við 54% hjá hópnum sem fékk handhnoð. 

Hlutfallið var 92% samanborið við 86% við útskrift af spítala, 94% samanborið við 88% eftir einn 

mánuð og 99% samanborið við 94% eftir 6 mánuði frá hjartastoppi (Rubertsson o.fl., 2014). 

Önnur stór rannsókn var framkvæmd af Perkins og félögum (2015). Rannsóknina kölluðu þeir 

PARAMEDIC og stendur fyrir The pre-hospital randomised assessment of a mechanical compression 

device in cardiac arrest eða „Mat á tilviljunarkenndri notkun vélrænna hnoðtækja fyrir komu á 

sjúkrahús“. Þetta var slembi-klasarannsókn sem hafði það markmið að meta hvort að LUCAS-2 gæfi 
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betri niðurstöðu en handhnoð á sjúklingum á lífi 30 dögum eftir endurlífgun eftir hjartastopp utan 

spítala. Rannsóknin var gerð í samstarfi við fjórar sjúkraflutningaþjónustur í Bretlandi og var 91 stöð 

valin til þess að taka þátt. Rannsóknin var fjármögnuð af Háskólanum í Warwick í Bretlandi og var 

gögnum safnað frá apríl 2010 til júní 2013. Handahófskennt var hvort sjúklingar fengu hjartahnoð með 

LUCAS-2 eða hefðbundið handvirkt hnoð. Í báðum hópum fengu sjúklingar hnoð og blástur með 

hlutfallinu 30:2 auk þess sem gert var stutt hlé til taktgreiningar og rafstuðs. Í rannsókninni tóku alls 

4471 sjúklingar þátt sem fengið höfðu hjartastopp utan spítala, ekki af völdum áverka eftir slys. 1652 

einstaklingar voru í hópnum sem fékk hjartahnoð með LUCAS-2 og 2819 í hópnum sem fékk handvirkt 

hnoð. Frumútkoma rannsóknarinnar fólst í lifun sjúklinga í 30 daga eftir hjartastopp. Annars stigs 

útkoma fólst í árangursríkri endurheimt blóðflæðis (e. return of spontaneous circulation – ROSC) sem 

sjúklingur viðhélt þar til hann var innskrifaður á sjúkrahús, lifun til 12 mánaða og lifun með góða 

heilastarfsemi eftir þrjá mánuði. Líkt og í LINC rannsókninni voru sjúklingar metnir með matstæki sem 

skilgreindi virkni heila (e. Cerebral Performance Catagory Scale) með stigum frá einum upp í fimm. Í  

frumniðurstöðunni var ekki mikill munur á sjúklingum á lífi eftir 30 daga milli hópa en 104 af 1652 voru 

á lífi í hópnum sem hnoðaður var með LUCAS-2 eða 6% samanborið við 193 af 2819 eða 7% í 

hópnum sem fékk handhnoð. Annars stigs niðurstaða var einnig svipuð milli hópanna en þeir sem lifðu 

til þess að komast á spítala voru 32% í hópnum sem hnoðaður var með LUCAS samanborið við 31% í 

hópnum sem hnoðaður var handvirkt. Tólf mánaða lifun var 5% samanborið við 6% og lifun með góða 

heilastarfsemi eftir þrjá mánuði var 6% í báðum hópum (Perkins, Lall o.fl., 2015). 

Í forkönnun (e. pilot study) Smekel og félaga (2011) var vélrænt hnoð LUCAS borið saman við 

handvirkt hnoð. Rannsóknin sýndi ekki fram á mun á snemmlifun (e. early survival) einstaklinga eftir 

hjartastopp milli hópanna (Smekal, Johansson, Huzevka og Rubertsson, 2011). Við innleiðingu á 

LUCAS hnoðtækinu hjá stórri sjúkraflutningaþjónustu í Minnesota í Bandaríkjunum, framkvæmdu 

Satterlee og félagar (2013) rannsókn þar sem var meðal annars kannað hvort munur væri á 

niðurstöðum eftir því hvort notast var við hnoðtækið eða við handvirkt hnoð. Niðurstaðan varð sú að 

ekki var mælanlegur munur á endurheimt sjálfvirks blóðflæðis (e. return of spontaneous circulation – 

ROSC) hvort sem LUCAS var notaður (26%) eða handvirkt hnoð (24%). Hlutfall sjúklinga sem voru 

með þreifanlegan púls við komu á bráðamóttöku var einnig svipað milli hópanna eða 23% samanborið 

við 22% (Satterlee o.fl., 2013).  

Axelsson og félagar (2009) framkvæmdu rannsókn þar sem einnig var gerður samanburður á hnoði 

LUCAS og handvirku hnoði en að þessu sinni var koltvísýringsþrýstingur í útöndun mældur hjá 

barkaþræddum einstaklingum sem höfðu fengið hjartastopp utan spítala. Mæling á þrýstingi 

koltvísýrings í útöndun er talin góð aðferð til þess að greina blóðflæði um lungu, sem er í raun útfall frá 

hjarta, og getur þar af leiðandi sagt strax til um þegar endurheimt sjálfvirks blóðflæðis verður (e. return 

of spontaneous circulation – ROSC). Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að við notkun vélræns 

hjartahnoðs varð meðaltal upphafs, lágmarks og meðal koltvísýringsþrýstings, hærra en við notkun 

handvirks hnoðs sem gefur til kynna að LUCAS veiti hnoð með meira útfalli frá hjarta en handvirkt 

hnoð (C. Axelsson, Karlsson, A. B. Axelsson og Herlitz, 2009). 
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4.1.2 Handvirkt hnoð í samanburði við vélrænt hnoð AutoPulse 
Wik og félagar (2014) gerðu rannsókn þar sem tilgangurinn var að bera saman vélrænt hnoð 

AutoPulse við handvirkt hnoð og áhrif á lifun sjúklinga til útskriftar af spítala eftir að hafa fengið 

hjartastopp utan spítala. Rannsóknin var nefnd CIRC sem stendur fyrir Circulation Improving 

Resuscitation Care eða „Blóðrásar bætandi umönnun eftir endurlífgun“.  Gögnum var safnað frá 5. 

mars 2009 til 11. janúar 2011 frá fimm sjúkraflutningaþjónustum í Fox Valley Region, Hillsborough 

County og Houston í Bandaríkjunum, Vín í Austuríki og Nijmegen í Hollandi. 9068 einstaklingar fengu 

hjartastopp utan spítala á tímabilinu en aðeins 4231 uppfylltu kröfur rannsóknarinnar. Undanskyldir 

voru einstaklingar yngri en 18 ára, þungaðar konur, einstaklingar með fjöláverka og þeir sem fóru í 

hjartastopp vegna kyrkingar, reykeitrunar, ofneyslu fíkniefna, rafstuðs, hengingar eða drukknunar. 

Niðurstöður voru sýndar hjá 4219 sjúklingum þar sem vantaði upplýsingar hjá 12 sjúklingum. 

Handvirkt hjartahnoð var veitt í 2132 tilfellum og vélrænt hjartahnoð með AutoPulse í 2099. 

Tilviljunarkennt var hvorum hópnum sjúklingar tilheyrðu. Af þeim sem voru hnoðaðir handvirkt voru 

689 eða 32,3% sem endurheimtu sjálfvirkt blóðflæði (e. return of spontaneous circulation – ROSC) og 

viðhéldu því fram að innskrift á bráðamóttöku, samanborið við 600 eða 28,6% þeirra sem voru 

hnoðaðir vélrænt með AutoPulse. Sjúklingar sem lifðu fram að útskrift af sjúkrahúsi eftir hefðbundið 

handhnoð voru 233 eða 11% samanborið við 194 eða 9,4% þeirra sem fengu vélrænt hnoð. Af þeim 

sem fengu handhnoð voru 532 sjúklingar eða 25% sem lifðu í 24 klukkustundir eftir hjartastopp 

samanborið við 456 eða 21,8% þeirra sem fengu vélrænt hnoð. Ekki var marktækur munur á hópunum 

þegar litið var á heilastarfsemi (Wik o.fl., 2014). 

Ong og félagar (2006) gerðu rannsókn á gæðum handhnoðs samanborið við vélrænt hjartahnoð. 

Rannsóknin var framkvæmd í bænum Richmond í Virginiu fylki í Bandaríkjunum en þar er íbúafjöldi 

um 200.000. Í bænum eru um 20 slökkviliðstöðvar sem einnig sjá um sjúkraflutningar og eru um 11 

sjúkrabílar á vakt í bænum hverju sinni. Á árunum 1990 til 1998 notuðust stöðvarnar við vélræna 

hnoðtækið Michigan Instruments Thumper. Tækið samanstendur af bakbretti og hnoðarmi þar sem 

stimpill kemur niður á bringu sjúklings, ekki ýkja ólíkur hnoðtækinu Corpuls CPR í útliti. Notkun 

tækjanna var þó hætt vegna aldurs þeirra. Notuðust stöðvarnar þá við handvirkt hnoð þar til þær tóku í 

notkun árið 2003, hnoðtækið AutoPulse sem hafði þá nýlega komið á markað og verið samþykkt af 

matvæla- og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna. Tækið er hannað með það í huga að fría hendur bráðaliða 

sem hægt væri þá að nota í önnur verk á meðan tækið sér um hjartahnoð. Ong og félagar notuðu 

tækifærið og rannsökuðu klínískar niðurstöður sjúklinga sem höfðu fengið handvirkt hjartahnoð á þeim 

tíma áður en AutoPulse tækin voru tekin í notkun og niðurstöður sjúklinga sem fengu vélrænt hnoð 

með tækunum. Stuðst var annars vegar við niðurstöður hjartastoppa sem áttu sér stað á tímabilinu 1. 

janúar 2001 til 31. mars árið 2003 og voru meðhöndluð með handvirku hnoði. Hinsvegar var stuðst við 

niðurstöður hjartasoppa sem áttu sér stað á tímabilinu 20. desember 2003 til 31. mars 2005 og voru 

meðhöndluð með AutoPulse. Reynt var að koma AutoPulse á einstaklinga eins fljótt og mögulegt var 

en bráðaliðar hnoðuðu sjúklingana handvirkt í 90 sekúndur áður en tækinu var komið fyrir. Þýði 

rannsóknarinnar voru einstaklingar 18 ára og eldri sem fengu hjartastopp utan spítala og endurlífgun 

var reynd. Undanskyldir voru einstaklingar sem fengu hjartastopp af slysförum, andlega veikir 

einstaklingar, fangar og þungaðar konur. Frumniðurstaða (e. primary resault) rannsóknarinnar fólst í 
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lifun eftir árangursríka endurheimt blóðflæðis (e. return of spontaneous circulation – ROSC). Annars 

stigs niðurstaða (e. secondary resault) fólst í lifun að innskrift á sjúkrahús, að útskrift af sjúkrahúsi og 

hvernig heilastarfsemi væri við útskrift af sjúkrahúsi. Tíminn frá því að símtal barst neyðarlínu og þar til 

bráðaliðar voru komnir við hlið sjúklings voru þrjár mínútur og tíminn sem tók að koma tækinu fyrir á 

sjúklingi var að meðaltali 3,6 mínútur. Bráðaliðar bæjarins fóru í samtals 2766 útköll hjá einstaklingum 

sem höfðu fengið hjartastopp á tímabilinu 1. janúar 2001 til 31. mars 2005. Af þeim sem uppfylltu 

skilyrði til þátttöku í rannsókninni voru 499 í hópnum á tímabilinu þar sem veitt var handvirkt 

hjartahnoð og 284 á tímabilinu þar sem hnoðað var með AutoPulse, þar af voru 210 sem fengu hnoð 

með tækinu en 74 fengu ekki hnoð af ýmsum ástæðum. Ekki var mælanlegur munur á uppsetningu 

hópanna með tilliti til aldurs, kyns, staðsetningu, vitna, grunnendurlífgunar og fleira. Þegar niðurstöður 

rannsóknarinnar voru bornar saman sýndu þær fram á að árangursrík endurheimt blóðflæðis (e. return 

of spontaneous circulation – ROSC) var hærri hjá sjúklingum sem fengu vélrænt hnoð eða 34,5% 

samanborið við 20,2% þeirra sem fengu handvirkt hnoð. Lifun að innskrift á spítala var einnig hærri hjá 

þeim sem fengu vélrænt hnoð eða 20,9% samanborið við 11,1% þeirra handvirkt hnoðuðu. Sömuleiðis 

voru niðurstöðurnar fyrir lifun að útskrift af spítala AutoPulse í hag eða 9,7% samanborð við 2,9%. 

Ekki var marktækur munur á heilastarfsemi í hópunum tveimur (Ong o.fl., 2006). Fyrir rannsókn Ong 

og félaga hafði aðeins ein lítil rannsókn verið birt sem bar saman handvirkt hnoð og vélrænt hnoð með 

AutoPulse. Sú rannsókn var gerð af Casner og félögum (2005) og var þýðið 162 einstaklingar sem 

fengu hjartastopp utan spítala í San Francisco. Viðbragðstími frá því að hringt var í neyðarlínu og þar 

til hjálp barst á vettvang var um 15 mínútur. AutoPulse var notað í 69 tilfellum en notast var við 

handvirkt hnoð í 93 tilfellum. Fleiri einstaklingar sem fengu árangursríka endurheimt blóðflæðis voru 

hnoðir vélrænt eða 39% á móti 29% (Casner, Andersen og Isaacs, 2005). 

Rannsókn Spiro og félaga (2015) gekk út á það að kenna heilbrigðisstarfsfólki Queen Elisabeth 

spítalans í Bretlandi hvernig nota ætti AutoPulse og þar á eftir að skoða hvernig notkun tækisins kæmi 

út í raunverulegum aðstæðum. Rannsóknin náði til 285 sjúklinga sem fengið höfðu hjartaáfall innan 

spítala. Fram kom að af þeim 260 einstaklingum sem fengu handvirkt hjartahnoð voru einungis 28 

einstaklingar sem útskrifuðust af spítala eða 11%. 25 einstaklingar fengu hjartahnoð með AutoPulse 

og útskrifuðust sjö þeirra af spítala eða 28%. Tíminn frá því að einstaklingur fór í hjartastopp innan 

spítalans og þar til hnoð var hafið með AutoPulse var að meðaltali 7,4 ± 6,6 mínútur og stóð 

endurlífgun yfir hjá þessum einstaklingum í 22,2 ± 14,9 mínútur. Í sömu rannsókn er greint frá tveimur 

tilfellum þar sem notast var við vélrænt hnoð AutoPulse við hjartaþræðingu á sjúklingum sem höfðu 

farið í hjartastopp innan spítala. Þá hafði tækið verið sett á einstaklinga fyrir flutning frá þeim deildum 

sem þeir dvöldu á yfir á hjartaþræðingarstofu. Hjá báðum sjúklingum var AutoPulse í gangi allan 

tímann á meðan aðgerð stóð. Útskrifuðust báðir einstaklingar af spítala með eðlilega heilastarfsemi. 

Ekki er hægt að segja með vissu hvort sama útkoma hefði fengist með handvirku hnoði þar sem ekki 

hefði verið hægt að halda því órofnu í gegnum alla aðgerðina (Spiro o.fl., 2015). 

4.1.3 Corpuls CPR 
Wieczorek og Kaminska (2017) gerðu forkönnun (e. pilot study) á hnoðgæðum hnoðtækisins Corpuls 

CPR. Hnoð tækisins var borið saman við handvirkt hnoð 24 reyndra bráðaliða í pólskri 
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sjúkraflutningaþjónustu, við hnoð á endurlífgunardúkku á stærð við fimm ára barn. Tækið var stillt á 

þann hátt að það hnoðaði með hraðanum 100 hnoð á mínútu með dýptinni 4 sentimetrar en 

bráðatæknarnir hnoðuðu, samkvæmt leiðbeiningum Endurlífgunarráðs Evrópu, með annarri hendi á 

hraðanum 100-120 hnoð á mínútu með dýptinni 5 sentimetrar, eða að minnsta kosti 1/3 af stærð 

brjóstkassans. Niðurstaðan varð sú að Corpuls CPR hnoðaði, þrátt fyrir settar stillingar, á hraðanum 

94 ± 1 hnoð á mínútu með dýptinni 7 ± 0,3 sentimetrar en bráðatæknarnir hnoðuðu á hraðanum 100 ± 

5 hnoð á mínútu með dýptinni 4 ± 0,2 sentimetrar (Wieczorek og Kaminska, 2017).  

Eichhorn og félagar (2017) gerðu rannsókn þar sem borin voru saman áhrif hjartahnoðs 

hnoðtækjanna Corpuls CPR og LUCAS á blóðrás svína. Í rannsókninni voru notuð 10 svín sem 

handahófskennt var raðað niður í tvo hópa, hóp sem hnoðaður var með LUCAS og hóp sem hnoðaður 

var með Corpuls CPR. Svínunum var komið í sleglatifs hjartsláttartakt með lyfjagjöf og var endurlífgun 

ekki hafin fyrr en svínin höfðu verið ómeðhöndluð í fimm mínútur. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú 

að meðal slagæðaþrýstingur (e. mean arterial pressure – MAP) var hærri yfir endurlífgunartímann hjá 

þeim svínum sem höfðu fengið hjartahnoð með Corpuls CPR heldur en hjá þeim sem höfðu fengið 

hnoð með LUCAS eða um 43,2 ± 10,7 mmHg samanborið við 21,9 ± 6,6 mmHg. Blóðflæði í 

hálsslagæð (e. carotid artery) var einnig marktækt meira eftir 20 mínútna endurlífgun og gjöf 

æðaþrengjandi lyfja (e. vasopressor) hjá Copuls CPR hópnum en hjá LUCAS hópnum eða 18,2 ± 4,8 

ml/mín samanborið við 6,48 ± 3,23 ml/mín. Ekki var mælanlegur munur á grunnviðmiði (e. baseline), 

koltvísýrings við útöndun, meðalslagæðaþrýstings, flæðisþrýsting til heila, blóðflæðis hálsslagæða, 

losunartíðni súrefnis, mjólkursýru (e. lactic acid) né blóðflæðis til líffæra. Flæðisþrýstingur til heila var 

svipaður hjá báðum hópum á meðan á endurlífgun stóð eða um 20 mmHg (Eichhorn, Mendoza, o.fl., 

2017). 

Eichhorn og félagar (2017) báru saman hnoðtækin Corpuls CPR og LUCAS-2 við hnoð á vélrænu 

brjósthols módeli. Módelið samanstóð af einskonar brjóstkassa ásamt hjartahylki sem skilar af sér 

blóðflæði eftir dýpt og bylguformi (e. waveform) hnoðs. Mögulegt er að stilla stífleika brjóstkassans auk 

þess sem hægt var að velja á milli tveggja stillinga blóðflæðis, hjartahnoðs stillingu og  brjósthols-

pumpu (e. thoracic-pump) stillingu. Mismunandi stífleikar og hnoðstillingar voru könnuð til þess að 

mynda mismunandi blóðflæðissnið (e. blood-flow profiles). Þar að auki var þol tækjanna kannað með 

miklum stífleika brjóstkassans til þess að mæla heildar afköst og samræmi hnoðs. Bæði tæki gátu 

hnoðað módelið með tíðninni 100 hnoð á mínútu og með dýptinni 5 sentimetrar, óháð stífleika 

brjóstkassans. Bæði tækin stóðust þolprófið án vandkvæða. Corpuls CPR olli 10 til 40% (fór eftir 

stilllingum) meira blóðflæði heldur en LUCAS-2. Í flestum tilfellum olli Corpuls CPR einnig hærri 

blóðþrýstingi heldur en LUCAS-2. Hámarks hnoðafl á meðan á endurlífgun stóð var um það bil 30% 

hærra með Corpuls CPR en með LUCAS (Eichhorn, Mendoza Garcia, o.fl., 2017). 

4.2 Samanburður á áverkum af völdum hjartahnoðs 

4.2.1 Handvirkt hnoð í samanburði við vélrænt hnoð LUCAS 
Smekal og félagar (2014) gerðu rannsókn í beinum tengslum við LINC rannsóknina sem áður hefur 

verið nefnd. Þeir einstaklingar sem ekki lifðu af eftir hjartastopp og endurlífgun í þeirri rannsókn voru 

hæfir þátttakendur. Krufning var framkvæmd á 222 einstaklingum og voru 139 hnoðaðir vélrænt með 
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hnoðtækinu LUCAS en 83 einstaklingar voru hnoðaðir handvirkt. Þeir sem fengu vélrænt hnoð höfðu 

einn eða fleiri áverka í 91,4% tilfella samanborið við 75,9% af þeim sem hnoðaðir voru handvirkt. Í 

flestum tilfellunum var um rifbeinsbrot að ræða eða í 78,8% í hópnum sem hlaut vélrænt hnoð 

samanborið við 64,6 % í hópnum sem hlaut handvirkt hnoð. Þar af voru 78,8% með þrjú eða fleiri 

rifbeinsbrot (miðgildið sex) hjá vélræna hópnum en 57,3% (miðgildið átta) hjá handhnoðshópnum. 

Brotið bringubein fannst í 58% einstaklinga sem hnoðaðir voru vélrænt og þar af voru 11,4% með brot 

á fleiri en einum stað, samanborið við 58,3% sem hnoðaðir voru handvirkt en af þeim voru 13,7% með 

brot á fleiri en einum stað. Blæðing fannst bakvið bringubein hjá 32,4% þeirra sem hnoðaðir voru með 

LUCAS en hjá 22,9% þeirra sem fengu handvirkt hnoð. Hlutfall þeirra sem hlutu skaða á lifur var 

hærra hjá hópnum sem fékk hnoð með LUCAS eða 7,9% samanborið við 3,6%. Þeir einstaklingar sem 

hlutu skaða af hjartahnoði voru að meðaltali eldri (69,1 ár) en þeir sem ekki hlutu skaða (55,8 ár). 

Tveir einstaklingar fengu alvarlega en þó ekki lífshættulega áverka af völdum endurlífgunar með 

LUCAS. Annar þeirra var 84 ára gamall einstaklingur með sögu  um stækkun á hjartavöðva en hann 

hlaut blæðingu innan veggjar hjartans og flysjun úr lungaslagæð. Hinn einstaklingurinn var 86 ára og 

hlaut rof á lifur sem leiddi til mikillar blæðingar, eða um 500 ml (Smekal o.fl., 2014). 

 Rannsókn var framkvæmd af Smekal og félögum (2009) á sjúklingum í Svíþjóð sem fóru í 

hjartastopp og hnoðaðir voru, vélrænt með LUCAS eða handvirkt, án árangurs. Rannsóknin sýndi að 

22 af 38 (58%) einstaklingum sem hnoðaðir voru með LUCAS hlutu áverka og 21 af 47 (45%) þeirra 

sem fengu handvirkt hnoð. Flestir einstaklinganna sem hnoðaðir voru með LUCAS og hlutu áverka af 

völdum hans voru með rifbeinsbrot eða 18 einstaklingar samanborið við 15 af þeim sem fengu 

handvirkt hnoð. Áverkar á húð, sár eða mar, fundust hjá 13 einstaklingum eða 34,2% þeirra er voru 

hnoðaðir með LUCAS en engir áverkar húð fundust hjá þeim sem hnoðaðir voru handvirkt. Algengi 

bringubeinsbrots var svipað hjá báðum hópum eða 11 (29%) af þeim sem fengu vélrænt hnoð og 10 

(21.3%) af þeim sem fengu handvirkt hnoð. Þeir sem ekki voru með áverka eftir hjartahnoð voru 16 

einstaklingar eða 42,1% þeirra sem hnoðaðir voru með LUCAS samanborið við 26 eða 55,3% þeirra 

sem fengu handvirkt hnoð (Smekal, Johansson, Huzevka og Rubertsson, 2009). 

4.2.2 Handvirkt hnoð í samanburði við vélrænt hnoð AutoPulse 
Pinto og félagar (2013) gerðu afturvirka greiningu á áverkum eftir hjartahnoð sem unnin var út frá 

skýrslum krufninga 175 einstaklinga sem farið höfðu í hjartastopp í Houston í Texas í Bandaríkjunum á 

árunum 2005 til 2009. Þýðið samanstóð af 87 einstaklingum sem höfðu fengið handvirkt hjartahnoð og 

88 einstaklingum sem höfðu fengið sambland af handvirku- og vélrænu hjartahnoði (AutoPulse). 

Niðurstöður sýndu fram á að rifbein þeirra sem hnoðaðir voru handvirkt voru oftast brotin að 

framanverðu (e. anterior ribs) eða í 54% tilfella samanborið við að rifbeinin voru oftast brotin af 

aftanverðu (e. posterior ribs) eða í 33% tilfella þeirra sem voru hnoðaðir með AutoPulse. Hjá báðum 

hópum var algengast að rifbein þrjú til fimm væru brotin. Tíðni bringubeinsbrota var mun hærri hjá 

þeim sem voru hnoðaðir handvirkt eða 45% af öllum tilfellum samanborið við þá sem hnoðaðir voru 

vélrænt en þar var hlutfallið 14% af öllum tilfellum. Ástæða þessa háa hlutfalls er líklega sú að eftir 

langvarandi þrýsting á bringuna gefur beinið eftir og brotnar, en þrýstingur við handvirkt hnoð er 

nánast allur á sama punktinum. Brotnir hryggjaliðir fundust aðeins í þeim hópi sem hnoðaður var með 
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AutoPulse (4,5%). Þar sem handhnoð er alltaf veitt áður en AutoPulse er komið fyrir á sjúkling er ekki 

hægt að útiloka að brotin hafi orðið vegna handvirks hnoðs og hafi átt sér stað áður en tækinu var 

komið fyrir. Mikill munur var á hlutfalli milli hópanna þegar kom að samanburði á áverkum á húð, en 

aðeins 24% þeirra sem hnoðaðir voru handvirkt höfðu mar, sár eða fleiður á húð sem staðsett voru á 

miðjum brjóstkassa samanborið við 96% þeirra sem hnoðaðir voru með AutoPulse en þar voru 

áverkarnir staðsettir í holhönd og öxlum beggja vegna, á bringu og/eða handleggjum. Þessa áverka 

má rekja til þess hversu kirfilega einstaklingur er festur við tækið og getur bandið valdið skaða eða 

áverkum nánast hvar sem er á brjóstkassa. Aðeins eitt tilfelli sýndi rof á lifur eftir handhnoð 

samanborið við þrjú tilfelli eftir vélrænt hnoð. Einstaklingar sem eru eldri en 45 ára eru í meiri hættu á 

að hljóta beinbrot eftir hjartahnoð en þeir sem yngri eru. Engin munur var áverkum á milli kynja eða 

eftir BMI stuðli (Pinto o.fl., 2013).  

Rannsókn var framkvæmd af Koga og félögum (2015) á einstaklingum sem fóru í hjartastopp og 

úrskurðaðir voru látnir á bráðamóttöku háskólasjúkrahússins Yamaguchi í Japan. Rannsóknin tekur 

saman mun á áverkum eftir því hvort einstaklingar voru hnoðaðir vélrænt með AutoPulse eða 

handvirkt á tímabilinu október 2009 til september 2014. Þeir einstaklingar sem fengu vélrænt hnoð 

voru 241 og 82 fengu handvirkt hnoð. Rifbeinsbrot var algengasti áverkinn í báðum hópum en voru þó 

algengari hjá þeim er fengu hnoð með AutoPulse. Rifbeinsbrot að framanverðu og á hliðum 

brjóstkassa (e. anterior/lateral ribs) voru algengust en þau voru til staðar hjá 184 einstaklingum sem 

hnoðaðir voru með AutoPulse samanborið við 59 einstaklinga sem hnoðaðir voru handvirkt. Rifbrot að 

aftanverðu (e. posterior ribs) voru til staðar hjá 61 einstakling í AutoPulse hópnum á móti einum 

einstakling í hópi þeirra sem hnoðaðir voru handvirkt. Bringubeinsbrot voru færri en þar voru 21 

einstaklingur í AutoPulse hópnum á móti 11 í hópi þeirra sem hnoðaðir voru handvirkt. 65 einstaklingar 

sem hnoðaðir voru vélrænt voru með áverka á kvið samanborið við fimm einstaklinga sem hnoðaðir 

voru handvirkt (Koga o.fl., 2015). 

4.2.3 Handvirkt hnoð í samanburði við vélrænt hnoð LUCAS og AutoPulse 
Klínísk slembirannsókn var framkvæmd af Koster og félögum (2017) þar sem meta átti öryggi vélrænu 

hnoðtækjanna AutoPulse og LUCAS við endurlífgun. Rannsóknin náði til sjúklinga sem fóru í 

hjartastopp innan spítala og þeirra sem fóru í hjartastopp utan spítala og voru enn í virkri endurlífgun 

við komu á bráðamóttöku. Gögnum var safnað frá 3. nóvember 2008 til 26. maí 2014. Tilviljun réð því 

hvort sjúklingar voru hnoðaðir með LUCAS, AutoPulse eða handvirku hnoði. Þeir sjúklingar sem 

uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar voru 337 þar af voru 103 hnoðaðir með AutoPulse, 108 með LUCAS 

og 126 handvirkt. Áverkar voru flokkaðir í frumútkomu (e. primary outcome) og annarsstigs útkomu (e. 

secondary outcome). Frumútkoma fólst í lífsógnandi áverkum á innri líffærum og stórum æðum. 

Annarsstigs útkoma fólst hinsvegar í brotum á rifbeinum og bringubeini. Frumútkoman varð sú að 12 

þeirra sem hnoðaðir voru með AutoPulse höfðu lífsógnandi áverka, 8 þeirra sem hnoðaðir voru með 

LUCAS og 8 þeirra sem hnoðaðir voru handvirkt. Í annarsstigs útkomu voru brot á rifbeinum eða 

bringubeini til staðar hjá 47 í  AutoPulse hópnum, 43 í LUCAS hópnum og 52 í handhnoðs hópnum. 

Dauðsfall þriggja sjúklinga var hægt að rekja beint til endurlífgunar en tveir sjúklingar sem fengu hnoð 

með LUCAS létust eftir að hafa fengið rof á lifur og hlotið miklar innvortis blæðingar. Einn sjúklingur 



27 

hlaut þrýstiloftbrjóst eftir hnoð AutoPulse þar sem loftrek barst frá lungum til heila og lést hann við 

endurlífgun (Koster o.fl., 2017). 

4.3 Þjálfun í notkun hnoðtækja 
Þrátt fyrir að notendur vélrænna hnoðtækja hafi hlotið þjálfun í notkun tækjanna getur færni í notkun 

þeirra verið talsvert misjöfn milli einstaklinga (Smekal o.fl., 2011). Axelsson og félagar (2006) gerðu 

rannsókn þar sem verið var að prófa hnoðtækið LUCAS hjá nokkrum sænskum 

sjúkraflutningaþjónustum. Á þeim tveimur árum sem rannsóknin fór fram minnkaði tíminn frá því að 

sjúkraflutningamenn mættu á vettvang hjartastopps utan spítala og þar til hnoðtækið var komið á 

sjúkling og byrjað var að hnoða. Fór hann úr sex mínútum á fyrsta árinu og niður í fjórar mínútur á 

öðru árinu. Þessi niðurstaða gefur til kynna að eftir því sem reynsla á notkun tækisins varð betri því 

fljótari voru notendur að koma tækinu á sjúklinga (C. Axelsson, Nestin, Svensson, Å. B. Axelsson og 

Herlitz, 2006). Spiro og félagar (2015) gerðu rannsókn þar sem skoðuð var skilvirkni 

heilbrigðisstarfsfólks í notkun AutoPulse innan spítala og reynsla tækisins yfir tveggja ára tímabil. Við 

fyrsta mat var heilbrigðisstarfólkið að meðaltali 59 ± 24 sekúndur að koma tækinu fyrir á sjúklingnum 

og gat meirihluti starfólksins (57%) ekki skipt úr handhnoði yfir í notkun tækisins. Starfsfólkið fékk 

upprifjun á notkun tækisins að meðaltali 64 dögum síðar og fór þá tíminn sem tók starfsfólkið að koma 

tækinu fyrir niður í 28 ± 9 sekúndur og hægt var að skipta yfir í vélrænt hnoð í 95% tilfella (Spiro o.fl., 

2015).  

Til þess að minnka breytileika milli þáttakanda þar sem verið var að bera saman handvirkt- og 

vélrænt hnoð, til dæmis í stóru CIRC, LINC og PARAMEDIC rannsóknunum, hlutu allir þáttakendur 

þjálfun í notkun vélrænna hnoðtækja auk upprifjunar í endurlífgun þar sem stuðst er við hefðbundið 

handvirkt hnoð. Í CIRC rannsókninni kom þar að auki fram að tíminn þar sem ekkert hjartahnoð var 

veitt þegar skipt var úr handvirku hnoði yfir í vélrænt (e. hands off time) varð minni eftir því sem þjálfun 

þátttakanda varð meiri (Perkins, Lall o.fl., 2015; Rubertsson o.fl., 2014; Wik o.fl., 2014). 



28 

5 Umræða 
Þau hnoðtæki sem mest hafa verið rannsökuð eru tækin LUCAS og AutoPulse. Aðeins fjórar 

rannsóknir fundust um nýjasta hnoðtækið Corpuls CPR. Einungis var notast við þrjár rannsóknir því sú 

fjórða var skrifuð á þýsku. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun tækisins við hjartahnoð á 

mönnum. Gera má ráð fyrir að rannsóknir séu fáar vegna þess hversu nýtt tækið er. 

Niðurstöður flestra þeirra rannsókna sem skoðaðar voru á samanburði handvirks hnoðs og vélræns 

hnoðs LUCAS, þar á meðal stóru rannsóknirnar LINC og PARAMEDIC, sýndu fram á svipaðar 

niðurstöður á lifun og heilavirkni sama hvor hnoðaðferðin var notuð (Perkins, Lall o.fl., 2015; 

Rubertsson o.fl., 2014; Satterlee o.fl., 2013; Smekal o.fl., 2011). Forkönnun (e. pilot study) Axelsson 

og félaga (2009) sýndi hinsvegar fram á að við notkun vélræns hjartahnoðs LUCAS varð meðaltal fyrir 

upphafs, lágmarks og meðal koltvísýringsþrýsting hærra en við notkun handvirks hnoðs sem gefur til 

kynna að LUCAS veiti hnoð með meira útfalli frá hjarta en þegar hnoðað er handvirkt (Axelsson o.fl., 

2009). Allar rannsóknirnar á LUCAS voru gerðar á hjartastoppum sem urðu utan spítala. 

Rannsóknin CIRC sem gerð var um samanburð á handvirku hnoði og vélrænu hnoði AutoPulse 

sýndi ekki fram á mælanlegan mun á útkomu sjúklinga milli hnoðaðferða (Wik o.fl., 2014). Í rannsókn 

Ong og félaga (2006) þar sem einnig var skoðaður munur milli handvirks og vélræns hnoðs, sýndu 

niðurstöður að hjartahnoð með AutoPulse tengist bættri lifun sjúklinga að útskrift af sjúkrahúsi (Ong 

o.fl., 2006). Rannsókn Casner og félaga (2005) sýndi fram á að fleiri sjúklingar fengu árangursríka 

endurheimt blóðflæðis eftir að hafa fengið vélrænt hnoð heldur en handvirkt hnoð og reyndist vélrænt 

hnoð sérstaklega hagkvæmt sjúklingum í óstuðvænlegum takti (Casner o.fl., 2005). Fyrrnefndar 

rannsóknir voru gerðar á hjartastoppum sem urðu utan spítala. Spiro og félagar (2015) gerðu 

hinsvegar rannsókn á einstaklingum sem voru hnoðaðir handvirkt og vélrænt með AutoPulse innan 

spítala. Niðurstöður hennar sýndu að fleiri einstaklingar sem fengu vélrænt hnoð lifðu til útskriftar af 

spítala heldur en þeir sem fengu handvirkt hnoð (Spiro o.fl., 2015). 

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á notkun Corpuls CPR á mönnum. Wieczorek og Kaminska 

(2017) gerðu forkönnun (e. pilot study) það sem borin voru saman gæði hnoðs Corpuls CPR 

hnoðtækisins við handvirkt hnoð sjúkraflutningamanna á endurlífgunardúkku á stærð við fimm ára 

barn. Niðurstaðan sýndi að þegar hnoðað var með Corpuls CPR hnoðaði tækið of djúpt þrátt fyrir 

fyrirframákveðnar stillingar samanborið við rétta dýpt þegar hnoðað var handvirkt (Wieczorek og 

Kaminska, 2017). Corpuls CPR var borið saman við LUCAS í rannsókn Eichhorn og félaga (2017) á 

áhrifum hnoðtækjanna á blóðrás svína. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að þau svín sem 

hnoðuð voru með Corpuls CPR mældust með hærri meðalslagæðaþrýsting (e. mean arterial pressure) 

en þau svín sem hnoðuð voru með LUCAS-2 (Eichhorn, Mendoza, o.fl., 2017). Við samanburð sömu 

tækja í annarri rannsókn Eichhorn og félaga (2017), þar sem hnoð tækjanna á vélrænu 

brjóstholsmódeli var borið saman, varð niðurstaðan sú að Corpuls CPR gaf betri niðurstöður með 

auknu blóðflæði og hærri blóðþrýstingi en LUCAS-2 (Eichhorn, Mendoza Garcia, o.fl., 2017). 

Við heimildarleit kom það í ljós að flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar um samanburð 

handvirks og vélræns hjartahnoð hafa verið framkvæmdar á hjartastoppum utan spítala. Færri 

rannsóknir hafa hinsvegar verið gerðar um vélrænt hjartahnoð innan spítala.  
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Áverkar virðast vera óumflýjanlegur fylgikvilli hjartahnoðs sama hvort einstaklingur er hnoðaður 

handvirkt eða vélrænt. Niðurstöður áverkamats Smekal og félaga (2009), á krufningu á einstaklingum 

sem farið höfðu í hjartastopp og fengið vélrænt hnoð með LUCAS eða handvirkt hnoð, sýndi að ekki 

var mælanlegur munur á áverkum sjúklinganna (Smekal o.fl., 2009). Nokkru síðar gerðu Smekal og 

félagar (2014) annað áverkamat úr krufningu sem sýndi þá að rifbeinsbrot var algengara hjá 

einstaklingum sem fengið höfðu vélrænt hjartahnoð með LUCAS en hjá þeim sem fengu handvirkt 

hnoð. Ekki var mælanlegur munur á milli hópa á þeim sjúklingum sem höfðu brotið bringubein. 

Meinafræðingur taldi að þeir áverkar sem einstaklingarnir hlutu við hjartahnoð hefðu ekki getað dregið 

þá til dauða (Smekal o.fl., 2014). 

Niðurstöður Pinto og félaga (2013) úr krufningu sýndu mun á áverkum einstaklinga eftir því hvort 

hvort þeir voru hnoðaðir handvirkt eða með vélrænu hnoði AutoPulse. Framanverð rifbeinsbrot (e. 

anterior) ásamt bringubeinsbroti voru algengari hjá einstaklingum sem fengu handvirkt hjartahnoð. 

Algengt var að þeir einstaklingar sem fengu vélrænt hjartahnoð með Autopulse væru með rifbeinsbrot 

að aftanverðu (e. posterior) en þau brot eru nánast óþekkt hjá einstaklingum sem fá handvirkt 

hjartahnoð. Einnig voru áverkar á húð meira áberandi hjá þeim sem fengu vélrænt hjartahnoð. Áverkar 

í kviðarholi eins og rof á lifur eða milta og blæðing í kviðarhol voru ekki algengir en slíkir áverkar voru 

frekar til staðar eftir hnoð AutoPulse (Pinto o.fl., 2013). Í rannsókn Koga og félaga (2015) voru 

niðurstöður svipaðar þar sem notkun AutoPulse olli frekar rifbeinsbrotum að aftanverðu (e. posterior) 

en sú rannsókn sýndi einnig hærri tíðni áverka og blæðinga í kviðarholi hjá þeim sem hnoðaðir voru 

vélrænt (Koga o.fl., 2015). 

Við heimildaleit fundust engar rannsóknir sem einungis snérust um þjálfun í notkun hnoðtækja. Í 

rannsókn Axelsson og félaga (2006) þar sem verið var að prófa LUCAS hjá sjúkraflutningsþjónustum í 

Svíþjóð yfir tveggja ára tímabil kom í ljós að eftir því sem reynsla á notkun LUCAS varð meiri því 

fljótari voru starfsmenn að koma tækinu fyrir á sjúklingum (Axelsson o.fl., 2006). Spiro og félagar 

(2015) gerðu rannsókn þar sem skoðuð var skilvirkni heilbrigðisstarfsfólks í notkun AutoPulse innan 

spítala og reynsla tækisins yfir tveggja ára tímabil. Eftir að starfsmennirnir fengu upprifjunarkennslu í 

notkun tækisins urðu þeir færari í notkun þess og fljótari að koma tækinu fyrir á sjúklingum (Spiro o.fl., 

2015). CIRC rannsókn Wik og félaga (2011) sýndi fram á minna hlé á hjartahnoði þegar skipt var úr 

handhnoði yfir í vélrænt hnoð AutoPulse eftir því sem þjálfunin varð meiri (Wik o.fl., 2014). Við skoðun 

rannsókna og fræðigreina sem notaðar voru í samantektinni kom í ljós að allir þeir sem veittu 

endurlífgun þar sem verið var að bera saman handvirkt eða vélrænt hjartahnoð, undirgengust þjálfun í 

hvoru tveggja. 
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Ályktanir  

Við upphaf vinnslu þessarar samantektar höfðu rannsakendur ekki mikla vitneskju um vélræn 

hnoðtæki. Það hnoðtæki sem þeir könnuðust við og vissu að væri í notkun hér á landi er LUCAS. Við 

frekari heimildaleit komust þeir að því að hnoðtækin eru fleiri og hefur AutoPulse t.d. mikið verið í 

notkun víða um heim. Flestar rannsóknir hafa verið gerðar um árangur og gagnsemi tækjanna LUCAS 

og AutoPulse. Skoðaðar voru þrjár stærstu rannsóknirnar sem gerðar hafa verið á tækjunum en þær 

eru rannsóknirnar LINC og PARAMEDIC á LUCAS og rannsóknin CIRC á AutoPulse. Þessar 

rannsóknir voru allar framkvæmdar á einstaklingum sem höfðu fengið hjartastopp utan spítala. 

Niðurstöður rannsóknanna sýndu fram á að ekki var mælanlegur munur á gæðum og árangri eftir því 

hvort hnoðað var handvirkt eða vélrænt. Minni rannsóknir benda þó til þess að við notkun LUCAS og 

AutoPulse verði útfall hjarta meira samanborið við handvirkt hnoð.  

Hnoðtækið Corpuls CPR er nýjasta tækið á markaðnum og hefur það nú þegar verið markaðsett 

hér á landi. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tækinu og við heimildaleit fundust aðeins fjórar 

rannsóknir og engin þeirra hafði verið framkvæmd á mönnum. Því er nokkuð ljóst að þörf er á frekari 

rannsóknum og þá sérstaklega á árangri og gagnsemi tækisins á mönnum. Þær rannsóknir sem 

skoðaðar voru í samantektinni lofa þó góðu fyrir utan þá rannsókn þar sem tækið virtist hnoða bringu 

hnoðdúkku á við fimm ára barn of djúpt. Gagnlegt væri að endurtaka samskonar rannsókn til þess að 

komast að því hvort tækið henti við endurlífgun á ungum börnum. 

Algengt er að einstaklingar hljóti áverka af völdum hjartahnoðs, hvort sem þeir hafa verið hnoðaðir 

handvirkt eða vélrænt. Áverkar geta verið allt frá lítilli rispu á húð upp í skaða á líffærum, s.s. lifur eða 

milta, sem valdið geta miklum innvortist blæðingum. Út frá niðurstöðum má álykta að áverkar eru 

almennt fleiri þegar notast er við vélrænt hnoð, bæði LUCAS og AutoPulse og að líklegra sé að 

vélrænt hnoð valdi lífsógnandi áverkum en þegar hnoðað er handvirkt. 

Skortur virðist vera á rannsóknum varðandi það hvort þjálfun skipti máli við notkun hnoðtækja en 

engar rannsóknir sem einungis snéru að því efni fundust við heimildaleit. Nokkrar rannsóknir fundust 

þó sem innihéldu kafla um þjálfun í notkun vélrænna hnoðtækja. Hægt er þó að álykta út frá þeim 

rannsóknum að þjálfun og regluleg upprifjun eykur færni og öryggi í notkun tækjanna og styttir þann 

tíma sem tekur að koma tækjunum fyrir á sjúklingum. Þessi niðurstaða vakti athygli í ljósi þess að 

rannsóknir sína að mikilvægt er að hlé á hjartahnoði sé sem allra minnst fyrir bestu útkomu fyrir 

sjúklinginn, auk þess að sá sem sér um að handhnoða á meðan verið er að koma tækinu fyrir finnur 

fljótlega fyrir þreytu og gæði hnoðsins minnka. Út frá þessum niðurstöðum mætti ætla að leggja ætti 

frekari áherslu á þjálfun í notkun vélrænna hnoðtækja. Rannsakendur álykta að hæfni í því að koma 

hnoðtækjunum fyrir á réttan hátt sé mikilvæg því séu tækin ranglega staðsett má gera ráð fyrir að þau 

hnoði fleiri líffæri en hjartað og gætu þar af leiðandi valdið skaða. Rannsakendur telja þó að þörf sé á 

frekari rannsóknum á mikilvægi þjálfunar í notkun vélrænna hnoðtækja. 

Umræðan er gjarnan neikvæð í garð vélrænna hnoðtækja og virðast margir frekar treysta á 

gagnsemi handvirks hnoðs. Rannsakendur telja að líta mætti á tækin jákvæðari augum þar sem þau 

gagnast vel við ýmsar aðstæður þar sem handvirkt hnoð hentar illa og öfugt. Hvor aðferð fyrir sig hefur 

sína kosti og galla. Endurlífgunarráð Evrópu mælir með notkun tækjanna við sjúkraflutningar (Soar 
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o.fl., 2015) og er hnoðtækið LUCAS víða komið í sjúkrabifreiðar á Íslandi. Vélræn hnoðtæki eru einnig 

notuð að nokkru leiti innan spítala hér á landi.  

Það sem kom rannsakendum mest á óvart við vinnslu þessarar samantektar var að vísbendingar 

eru um að vélrænt hnoð valdi meira útfalli frá hjarta en handvirkt hnoð. Einnig það að handvirkt hnoð 

getur valdið sambærilegum áverkum og vélrænt hnoð LUCAS. Rannsakendur telja að frekari 

rannsókna sé þörf á notkun hnoðtækja innan spítala. Áhugavert verður að fylgjast með framþróun 

hnoðtækisins Corpuls CPR og hvort að tækið muni jafnvel koma til með að leysa LUCAS og 

AutoPulse af á alþjóðlegum vettvangi. 
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