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Sammanfattning    
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är den vanligaste nosokomiala infektionen hos 

respiratorbehandlade patienter. VAP orsakar förlängd respiratortid, ökad 

antibiotikabehandling, förlängd intensivvård, ökad risk för mortalitet samt ökade 

sjukvårdskostnader. För intensivvårdspatienten innebär det ett större lidande. Det finns 

flera omvårdnadsåtgärder som kan förebygga VAP och munvård är en av dessa. 

Studiens syfte var att beskriva faktorer som kan ha betydelse vid munvård för att 

förebygga VAP hos intensivvårdspatienter som respiratorbehandlas. Vetenskapliga 

artiklar har granskats genom en litteraturstudie. Tre olika teman inom ämnet munvård 

framkom efter analysen: munvård med klorhexidin, munvård med tandborstning och 

sugning av svalg. I resultatet framkommer att sugning av svalg innan lägesändring av 

patienten samt användning av klorhexidin i samband med munvård har stor betydelse 

för att minska antalet patienter som drabbas av VAP. Även klorhexidinlösningens 

styrka har betydelse och genom att ge en tidig dos av klorhexidin efter intubation kan 

förekomst av VAP minska. Tandborstning i samband med munvård bidrar inte till 

minskad förekomst av VAP. Patienten kan dock få en känsla av välbefinnande genom 

att få en ren och frisk smak i munnen. Intensivvårdssjuksköterskan bör respektera och ta 

hänsyn till patientens behov och upplevelser. Sugning av svalg och luftvägar kan orsaka 

obehag och lidande hos patienten, vilket sjuksköterskan bör beakta eftersom den svårt 

sjuke intensivvårdspatienten är i en utsatt situation. Genom att använda 

endotrakealkanyl med sugkanal kan risken för patienten att drabbas av VAP minska och 

därmed även patientens lidande. 

 

Nyckelord:  Ventilatorassocierad pneumoni, munvård, intensivvård, prevention, 

klorhexidin, sugning, tandborstning 
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INLEDNING 

Efter drygt tio års erfarenhet som intensivvårdssjuksköterskor upplever vi att sjukvården 

blivit alltmer tekniskt och medicinskt avancerad. Antalet kritiskt sjuka patienter ökar 

och fler patienter med komplicerade diagnoser har möjlighet att överleva. Detta innebär 

att fler patienter är i behov av intensivvård. Den svårt sjuke intensivvårdspatienten kan 

behöva vårdas längre tid med respirator. Att vårdas med respirator innebär risker för att 

drabbas av komplikationer. En komplikation är ventilatorassocierad pneumoni (VAP). 

För patienten innebär VAP ett ökat lidande. Vidare leder VAP till ökat behov av 

antibiotika, förlängd intensivvård och ökad risk för mortalitet, vilket i sin tur orsakar 

ökade sjukvårdskostnader för samhället.   

 

Genom en rad olika åtgärder kan risken för VAP minska. I arbetet har vi valt att 

fokusera på betydelsen av munvård. Munvård utförd i enlighet med evidensbaserad 

kunskap har betydelse för att minska antalet patienter som insjuknar i VAP. Vi upplever 

att munvård ibland bortprioriteras i omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskan kan vara 

alltför upptagen av den tekniska och medicinska vården av den svårt sjuke 

intensivvårdspatienten. Genom en litteraturstudie vill vi belysa betydelsen av munvård 

för att förebygga VAP hos intensivvårdspatienter som respiratorbehandlas. 

 

BAKGRUND 

Ventilatorassocierad pneumoni 

VAP definieras som en nosokomial infektion i lungvävnaden som ses vid användning 

av endotrakealtub hos respiratorbehandlade patienter. Patienten är predisponerad att få 

VAP därför att den endotrakeala tuben bryter kroppens normala skyddsmekanism mot 

patogeners väg ned i lungorna. Sederade patienter med endotrakealtub har en öppen 

epiglottis och utslagen hostreflex. Kolonisation av patogena organismer i munhåla, 

svalg och ventrikel ökar risken för utveckling av VAP och den konstgjorda luftvägen 

utgör en bana för bakterierna att nå lungorna. Sekret som kan innehålla patogena 

bakterier samlas nedanför och ovan endotrakealtubens kuff. Därifrån kan bakterierna 

fortsätta ned i lungorna via luftflödet, manipulation av tuben och vid sugning av 

luftvägar (Lawrence & Fulbrook 2011, s 223). Se bilaga 1 för information om hur den 

endotrakeala tuben är placerad i luftvägarna.  

 

VAP är den vanligaste nosokomiala infektionen hos respiratorbehandlade patienter. 

Khezri, Zeydi, Firouzian, Mahmoodi, Kiabi och Moghaddasifar (2014, s 13) rapporterar 

en förekomst av VAP på mellan 10-20 %. VAP orsakar förlängd respiratortid, ökad 

antibiotikabehandling, förlängd intensivvård, ökad risk för mortalitet samt ökade 

sjukvårdskostnader. Detta innebär för intensivvårdspatienten ett ökat lidande. Wiklund 

(2003, s 104-105) skriver att vårdlidande är det lidande patienten upplever som en följd 

av vård och behandling. Bristande eller utebliven vård kan leda till att symtom och 

problem förvärras. Det är viktigt att vårdaren är medveten om att patienten kan uppleva 

vårdlidande eftersom vårdaren har stora möjligheter att förebygga lidandet och minska 

patientens upplevda lidande. Vidare skriver Wiklund (2003, s 46-48) att människan 

beskrivs som en enhet av kropp, själ och ande. Enligt vårdvetenskapen är kroppen 

mångtydig och kan förstås som en bärare av människans livshistoria, mening och 
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självbild. Genom kroppen förhåller vi oss till världen och därför blir kroppen viktig för 

vår identitet. Vi kommunicerar och upplever världen med hjälp av kroppen. Därav bör 

vårdaren som sköter om en sjuk eller skadad reflektera över detta (Wiklund 2003, s 46-

48). Livslidande berör enligt Wiklund (2003, s 108) människans liv, vår inställning till 

oss själva och vår verklighet. Den svårt sjuke intensivvårdspatienten är i en utsatt 

situation och det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om det. 

 

Enligt Kherzi et al. (2014, s 13-15) kan VAP uppkomma hos patienter som är i behov 

av respiratorvård mer än 48 timmar. VAP delas upp i två stadier: tidig och sen. Tidig 

VAP uppkommer 48-96 timmar efter intubation. Sen VAP uppkommer mer än 96 

timmar efter intubation. Sen VAP orsakas oftare av antibiotikaresistenta organismer och 

har högre dödlighet jämfört med tidig VAP. Vidare är det fortfarande svårt och 

omtvistat att diagnostisera VAP. En enhetlig definition av VAP saknas internationellt. 

Att upprätta bestämda kriterier för att diagnostisera VAP är en av de viktigaste frågorna 

i vården av intensivvårdspatienter. Diagnostiseringen sker med hjälp av kliniska fynd 

såsom feber, leukocytpåverkan, lunginfiltrat, trakealodling och odling i samband med 

bronkeal alveolär lavage  (BAL). 

 

Definition av ventilatorassocierad pneumoni enligt Svenska intensivvårdsregistret 

Svenska intensivvårdsavdelningar bör registrera de patienter som drabbas och misstänks 

drabbas av VAP i Svenska intensivvårdsregistret (SIR). Detta för att vårdgivaren skall 

identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och komplikationer samt 

sammanställa och återföra detta till verksamhetens personal och andra berörda enligt 

SOSFS 2005:12. Enligt SIR definieras verifierad VAP hos patienter som 

respiratorbehandlats i 48 timmar och som därefter utvecklar ett nytt eller progredierande 

lunginfiltrat som bekräftats med lungröntgen eller datortomografi. Patienten ska ha en 

positiv mikrobiologisk diagnostik såsom BAL eller odling av trakealsekret. SIR skiljer 

på verifierad och misstänkt VAP. Skillnaden är att misstänkt VAP inte bekräftats 

mikrobiologiskt, men att patienten har kliniska tecken i form av CRP > 100 mg/ml och 

kroppstemperatur > 38,5 grader. Undantag görs om behandlingen omfattar åtgärder för 

att undvika temperaturstegring. 

 

Prevention av ventilatorassocierad pneumoni 

För att minska patientens lidande menar Wiklund (2003, s 156-158) att sjuksköterskan 

har ett etiskt och moraliskt ansvar att utforma vården för patienten på bästa möjliga sätt. 

Det är viktigt att reflektera över att sjuksköterskan i och med sitt yrke och kunskap har 

en maktposition i relation till patienten. När patienten inte har möjlighet att utnyttja sina 

egna resurser bör sjuksköterskan agera i patientens intresse. Wiklund (2003, s 79) 

skriver att i en vårdvetenskaplig hälsobild är människans hälsa och lidande i fokus 

snarare än sjukdomen. Vårdaren försöker förstå hur patienten upplever och uttrycker 

hälsa och lidande. Målet med vården är att lindra patientens lidande och ge patienten 

den omvårdnad som behövs för att uppleva hälsa (Wiklund 2003, s 79). 

 

Det finns flera viktiga omvårdnadsåtgärder som intensivvårdssjuksköterskan kan 

genomföra för att förebygga att patienten drabbas av VAP.  Kherzi et al. (2014, s 16) 

delar upp omvårdnadsåtgärderna i två grupper. Åtgärder som kan förebygga 
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kolonisation, det vill säga ansamling, av patogena mikroorganismer samt åtgärder som 

kan förebygga aspiration, vilket innebär inandning, av svalgsekret eller 

ventrikelinnehåll. 

 

Omvårdnadsåtgärder som kan förebygga kolonisation 

Intensivvårdssjuksköterskan har i det patientnära arbetet en viktig uppgift att förebygga 

att patienten drabbas av VAP. Kherzi et al. (2014, s 15-18) menar att vid hantering av 

endotrakealtub och dess kopplingar måste god handhygien upprätthållas för att undvika 

kontamination. Byte av respiratorslangar bör inte göras oftare än var 48:e timme.  

Antibakteriell lösning bör användas i samband med munvård (Kherzi et al. 2014, s 15-

18). På svenska intensivvårdsavdelningar används i samband med munvård lösningar 

som innehåller klorhexidin. Enligt Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS) 

innehåller klorhexidin bakteriedödande ämnen med effekt på både gramnegativa och 

grampositiva bakterier. Klorhexidin är snabbverkande och effekten kvarstår upp till sex 

timmar (Cuccio, Cerullo, Paradis, Padula, Rivet, Steeves & Lynch 2012, s 302). Vidare 

skriver Kherzi et al. (2014, s 15-18) att det är av stor vikt med regelbundna vändningar 

av patienten. En annan åtgärd som kan förbygga VAP är behandling med ulcusprofylax.  

Intensivvårdspatienten har stor risk att utveckla ulcus. Genom behandling med profylax 

minskar risken för reflux, det vill säga  sura uppstötningar. Ulcussprofylax minskar 

även kolonisation av bakterier i ventrikeln samt i näsa och svalg, som annars kan ta sig 

ner i luftvägarna längs med endotrakealtuben (Khorvash, Abbasi, Meidani, Dehdashti & 

Ataei 2014, s 2). 

 

Omvårdnadsåtgärder som kan förebygga aspiration 

Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan genomför noggrann sugning av svalg och 

att adekvat kufftryck på endotrakealtuben upprätthålls. Kuffen tätar utrymmet mellan 

tub och trakealvägg vilket möjliggör övertrycksventilation och minskar risken för 

aspiration (Pierce 2007, s 91-92). Om kuffen har för lågt tryck kan sekret passera vid 

sidan av kuffen och nå de nedre delarna av luftvägarna och därmed öka risken för VAP. 

Enligt Kherzi et al. (2014, s 16-17) bör kufftrycket vara 20-30 cmH20, eller högre vid 

höga luftvägstryck. Endotrakealtuber med port för sugning ovan kuff är ett bra 

hjälpmedel i arbetet med att förebygga VAP. Se bilaga 1 som tydliggör kuffens och den 

separata sugkanalens läge på tuben. Vidare skriver Kherzi et al. (2014, s 16) att 

mikroaspiration av ventrikelinnehåll förebyggs genom minst 30 grader höjd huvudända 

och regelbunden kontroll av residualvolym i ventrikeln. Det är också viktigt att 

minimera användning av narkotiska och sedativa läkemedel för att genomföra 

regelbundna väckningsförsök i syfte att minska respiratortiden.  

 

Munvård 

Hos akut sjuka patienter kan munvård uppfattas som ett litet problem. Om munvården 

förbises kan det dock leda till svåra smärtor och infektioner (Dingwall 2014, s 59). 

Munhälsa definieras som “en ren, funktionell och behaglig munhåla som är fri från 

infektion”, och munvård som “effektivt avlägsnande av plack och matrester så att 

strukturer och vävnader i munnen håller sig friska” (Dingwall 2014, s 60). Bakterier 

kan samlas på tänder och tandproteser eftersom munnens normala bakterieflora ändras 
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om munvården försummas. Hos en intuberad patient utvecklas bakteriell plack på 

tänderna inom 72 timmar, vilket kan leda till inflammation i tandköttet. God munvård 

har stor betydelse för att motverka att detta uppstår (Dingwall 2014, s 59-87).  

Muntorrhet förkommer hos intensivvårdspatienter som respiratorbehandlas. Den 

endotrakeala tuben bidrar till att munnen ofta är öppen, vilket torkar ut slemhinnorna. 

Även minskat eller inget vätske- och födointag via munnen samt läkemedelspåverkan 

kan leda till muntorrhet på grund av minskad salivproduktion. Det är viktigt att 

intensivvårdspatientens mun inspekteras, rengörs och fuktas. Munvård innefattar 

rengöring med klorhexidin, mekanisk rengöring med tandborstning och sugning av 

svalg. Det är också viktigt att regelbundet fukta munnen med vatten, använda munspray 

som har smörjande eller salivstimulerande effekt samt smörja läpparna (Dingwall 2014, 

s 80; Dybwik 1997, s 81-84). 

 

PROBLEMFORMULERING 

VAP är den vanligaste nosokomiala infektionen hos respiratorbehandlade patienter. Den 

orsakas av att bakterier tar sig ned i nedre delen av luftvägarna via en endotrakealtub. 

Sederade patienter med endotrakealtub har en öppen epiglottis och utslagen hostreflex. 

Sekret som ansamlas i svalget kan därmed ta sig ned i luftvägarna längs med 

endotrakealtuben. En öppen epiglottis och utslagen hostreflex ökar även risken för 

mikroaspiration av ventrikelinnehåll. VAP kan också orsakas av bristande följsamhet 

gentemot föreskrifter och riktlinjer såsom yttre kontamination vid hantering av 

endotrakealtub och kopplingar mellan endotrakealtub och respirator, samt bristande 

sugteknik. 

 

VAP orsakar ett stort lidande hos patienten med förlängd respiratortid, ökat behov av 

antibiotikabehandling, förlängd intensivvård och ökad risk för mortalitet. VAP orsakar 

även ökade sjukvårdskostnader. Det finns flera omvårdnadsåtgärder som kan förebygga 

VAP och munvård är en av dessa. Munvården är viktig att belysa eftersom det är en 

förhållandevis enkel åtgärd som kan minska patientens lidande. Sugning av svalg ingår i 

munvården eftersom patogena organismer samlas ovan endotrakealtubens kuff. Det är 

viktigt med noggrann sugning av svalg för att minska risk för mikroaspiration. Genom 

ökad kunskap om munvård kan intensivvårdssjuksköterskan i omvårdnaden av patienter 

med endotrakealtub förebygga utveckling av VAP. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som kan ha betydelse vid munvård för att förebygga 

VAP hos intensivvårdspatienter som respiratorbehandlas. 

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie enligt modell av Axelsson (2012, s 203-220) och baseras 

på vetenskapliga artiklar med kvantitativ inriktning. 
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Datainsamling 

Informationssökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Först gjordes en 

bred pilotsökning i nämnda databaser för att se vilket och hur mycket material det finns 

om ämnet. Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna var publicerade tidigast 

2004. Studierna som redovisades i dessa var utförda mellan 2003 till 2011. Studierna i 

artiklarna inkluderade patienter över 18 år och var skrivna på engelska. 

 

Sökorden som användes i Cinahl var ventilator associated pneumonia, nurs*, oral care 

och adult som resulterade i 25 träffar. Två artiklar som passade vårt syfte valdes ut. 

Genom sökorden ventilator associated pneumonia, nurs*, mouth care och suction 

hittades nio artiklar och en av dessa valdes ut. Ytterligare en sökning gjordes i Cinahl 

med sökorden ventilator associated pneumonia, critical care nursing och oral 

suctioning där en av fem artiklar valdes ut. 

 

I PubMed användes sökorden ventilator associated pneumonia, oral care och 

chlorhexidine vilket gav 94 träffar. Av dessa valdes fyra artiklar ut. Slutligen användes 

sökordet suctioning istället för sökordet chlorhexidine, vilket resulterade i 42 träffar, 

varav en artikel valdes ut. 

 

Även manuell sökning utfördes genom granskning av referenslistor hos de artiklar som 

vi valt. Vi fann på detta sätt två artiklar som stämde väl överens med vårt syfte. 

 

Urvalet av artiklar gjordes genom en noggrann granskning av titlar och abstracts. 

Artiklarna är internationella och studierna genomfördes i Europa, Asien och 

Nordamerika. Slutligen valdes elva artiklar ut som ansågs vara relevanta för vår 

litteraturstudie. Några av de artiklar som ingår i studiens resultat är publicerade i 

medicinska tidskrifter. Kunskap om munvård för att förebygga VAP finns inom både 

medicinsk och vårdvetenskaplig forskning. För att få tillgång till bästa kunskap inom 

området valde vi därför att även inkludera artiklar som publicerats i medicinska 

tidskrifter. 

 

Dataanalys 

De valda artiklarna lästes noga igenom för att få en bra förståelse om dess innehåll. 

Enligt Axelssons modell (2012, s 212-214) granskades artiklarnas resultat flera gånger 

och analyserades utifrån vårt syfte. Under bearbetning av artiklarna fördes anteckningar 

och relevant innehåll i förhållande till vårt syfte identifierades. Post-it lappar och 

färgmarkeringar användes som hjälpmedel i arbetet för att underlätta granskningen. En 

sammanställning av artiklarnas syfte, metod och urval samt resultat genomfördes enligt 

nämnda modell. Sammanställningen (se bilaga 2), gav en djupare förståelse och visade 

på likheter och olikheter mellan artiklarna. Artiklarnas resultat granskades därefter mer 

noggrant och innehåll i relation till syftet identifierades. Därefter sammanställdes 

materialet på så sätt att innehåll med liknande innebörd sammanfördes i teman. Tre 

olika teman inom ämnet munvård framkom efter sammanställningen, vilket gav 

resultatet dess struktur. En ny helhet i litteraturstudien skapades. 
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RESULTAT 

Vid analys och sammanställning av de granskade artiklarna framkom teman inom 

munvård som var relevanta i förhållande till syftet. Resultatet redovisas utifrån tre 

teman inom munvård såsom: munvård med klorhexidin, munvård med tandborstning 

och sugning av svalg. 

 

Munvård med klorhexidin 

I analysen av artiklarna framkommer det att klorhexidin i samband med munvård visar 

en minskning av patienter som diagnostiseras med VAP. I studierna jämfördes munvård 

med klorhexidin och munvård med NaCl (Tantipong, Morkchareonpong, Jaiyindee & 

Thamlikitkul 2008, s 133;  Özcaka, Basoglu, Buduneli, Tasbakan, Bacakoglu & Kinane 

2012, s 587). Båda studierna visar en reducering av antalet patienter som utvecklar 

VAP. I studien genomförd av Tantipong et al. (2008, s 133) minskade förekomst av 

VAP med 55 % hos patienter som erhöll munvård med klorhexidin. I studien av Özcaka 

et al. (2012, s 587-588) minskade antalet patienter som diagnostiserades med VAP med 

41 % om de fick munvård med klorhexidin. Studien undersökte även om nedsatt 

tandstatus ökar risken att utveckla VAP. Inget samband sågs mellan tandstatus och 

utveckling av VAP hos intensivvårdspatienter. Vidare styrks betydelsen av klorhexidin i 

studien av Munro, Grap, Jones, McClish och Sessler (2009, s 436). Studien visar att hos 

patienter som erhöll munvård med klorhexidin insjuknade 17 % färre patienter i VAP 

jämfört med de som fick munvård med endast tandborstning.  

 

Även klorhexidinets styrka har visat sig påverka utvecklingen av VAP (Cutler & 

Sluman 2013, s 65). Förekomst av VAP jämfördes mellan patienter som vårdades på 

intensivvårdavdelningen (IVA) innan nytt munvårdsschema introducerats och patienter 

som erhöll munvård enligt nytt schema. I det nya munvårdsschemat användes 

klorhexidin 1 % istället för som tidigare 0,2 %. Genom att använda den starkare 

klorhexidinlösningen i samband med munvård minskade antalet patienter som 

diagnostiserades med VAP med 56 %. 

 

Betydelsen av hur ofta patienter får munvård med klorhexidin har undersökts i en studie 

av Grap, Munro, Hamilton, Elswick, Sessler och Ward (2011, s 118). Den visar att en 

enda tidig dos av klorhexidin har god effekt gällande förekomst av VAP. 

Intensivvårdspatienter är ofta cirkulatoriskt och respiratoriskt instabila vid ankomst till 

IVA och därför valdes tidsgränsen inom 12 timmar efter intubation för att få en tidig 

dos av klorhexidin. Resultatet av studien visar att förekomst av VAP hos patienter som 

fortfarande var intuberade efter 48 till 72 timmar och som fått en tidig dos av 

klorhexidin var lägre jämfört med patienter som inte fick klorhexidin. Av de patienter 

som behandlats med klorhexidin minskade förekomst av VAP med 41 % jämfört med 

gruppen av patienter som fick sedvanlig munvård. 

 

Det är sedan tidigare känt att VAP kan leda till förlängd respiratortid, ökat behov av 

antibiotikabehandling, förlängd sjukhusvistelse och ökad risk för mortalitet. Detta 

bekräftas i studien av Özcaka et al. (2012, s 588) där det framkom att patienter som 

utvecklade VAP hade signifikant längre respiratortid och vårdtid oavsett vilken typ av 

munvård som utfördes. Tantipong et al. (2008, s 133) visar i sitt resultat att de patienter 
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som fick munvård med klorhexidin hade kortare respiratortid. Vidare visar studien att 

hos alla patienter som utvecklade VAP orsakades den av gramnegativa bakterier. Över 

hälften av patienterna var koloniserade med gramnegativa bakterier redan vid studiens 

början. Munvård med klorhexidin hade god effekt hos dessa patienter (Tantipong et al. 

2008, s 134). I studien av Cutler och Sluman (2013, s 65) påvisas lägre 

antibiotikakostnader efter införandet av nytt munvårdsschema som bidrog till att 

patienter i lägre utsträckning drabbades av VAP. I analysen av samtliga artiklar om 

munvård med klorhexidin framkom ingen skillnad gällande mortalitet trots att 

förekomst av VAP minskade.   

   

Munvård med tandborstning 

Artikelgranskningen visar att mekanisk rengöring genom tandborstning i samband med 

munvård inte leder till minskad förekomst av VAP. I studierna framkom inte heller 

skillnad vid användning av manuell eller elektrisk tandborste (Lorente, Lecuona, 

Jimenez, Palmero, Pastor, Lafuente, Ramos, Mora & Sierra 2012, s 2623; Munro et al. 

2009, s 434; Pobo, Lisboa, Rodriguez, Sole, Magret, Trefler, Gómez & Rello 2009, s 

436). 

 

I samband med tandborstning kan bakteriell plack lossna och ansamlas i svalget. 

Därifrån kan bakterierna fortsätta ned i lungorna längs med endotrakealtuben. Munro et 

al. (2009, s 436) visar i sin studie att tandborstning i kombination med klorhexidin inte 

hade bättre effekt än enbart munvård med klorhexidin. Patienter med enbart 

tandborstning tenderade att ha högre risk för att drabbas av VAP tre dagar efter 

intubation, det vill säga tidig utvecklad VAP. 

 

Munvård med tandborstning hos intensivvårdspatienter påverkade inte antal 

antibiotikafria dagar, respiratordygn och vårdtid på IVA (Lorente et al. 2012, s 2623-

2624; Pobo et al. 2009, s 434-436). Vidare såg Pobo et al. (2009, s 437) heller ingen 

skillnad vad gäller mortalitet på IVA. 

 

Lorente et al. (2012, s 2622-2623) påvisar att VAP främst orsakades av gramnegativa 

bakterier. Majoriteten av patienterna var själva bärare av bakterierna som orsakat VAP, 

det vill säga endogena bakterier. Detta stämmer överens med resultatet i Tantipong et al. 

(2008, s 134) studie som visar att gramnegativa bakterier har stor betydelse i utveckling 

av VAP hos intensivvårdspatienter. Resultatet av dessa studier styrker betydelsen av 

klorhexidin i samband med munvård. Gramnegativa bakterier är känsliga för 

klorhexidin och därför är enbart tandborstning inte tillräckligt. 

 

Sugning av svalg 

Intensivvårdspatienten med endotrakealtub har en öppen epiglottis och utslagen 

hostreflex. Detta leder till att sekret som samlas ovanför kuffen kan ta sig ned i 

luftvägarna längs med endotrakealtuben om kufftrycket är för lågt. Mikroaspiration av 

patogena organismer i munhåla, svalg och ventrikel ökar risken för utveckling av VAP.    

 

Det har i analysen av artiklarna framkommit en rekommendation att sugning av svalg 

bör genomföras minst var fjärde timme. I en studie mättes medelvolymen av sekret 
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ovan kuff till 7,5 ml när sugning genomfördes varannan och var fjärde timme. När 

sugning ovan kuff genomfördes var fjärde timme uppmättes som mest 24 ml. Patienter 

med neurologiska skador hade en större mängd sekret än andra patienter och behövde 

därför extra sugning (Sole, Penoyer, Bennett, Bertrand & Talbert 2011, s 143-144). 

Detta visar att regelbunden sugning av svalg och kontroll av kufftryck är viktiga 

omvårdnadsåtgärder för att minska risken att patienten insjuknar i VAP.   

 

Aspiration av svalgsekret innan lägesändring av patienten är en effektiv metod för att 

förhindra att patienten drabbas av VAP. Chao, Chen, Wang, Lee och Tsai (2008, s 26) 

och Tsai, Lin och Chang (2008, s 397) visar i sina studier att förekomst av VAP 

minskade med ca 70 % hos patienter där sugning av svalg utfördes innan lägesändring. 

Båda studierna påvisar att sugning av svalg innan lägesändring minskar antal 

respiratordygn. Vidare framkom att patienter som drabbats av VAP hade kortare vårdtid 

på IVA om sugning ovan kuff genomfördes innan lägesändringar. Chao et al. (2008, s 

26) visar även att sugning ovan kuff innan lägesändring leder till en lägre mortalitet hos 

patienter som insjuknat i VAP. 

 

Slutligen visar en annan studie att intermittent sugning via sugkanal ovan kuff har 

betydelse för att minska antalet patienter som diagnostiseras med VAP.  Det är både 

tidig och sen VAP som minskar när sugkanalen används. Dock sågs ingen skillnad 

gällande antal respiratordygn, vårdtid på IVA och mortalitet (Lacherade, De Jonghe, 

Guezennec, Debbat, Hayon, Monsel, Fangio, Appere de Vecchi, Ramaut, Outin & 

Bastuji-Garin 2010, s 910). 

 

I likhet med svensk standard enligt SIR, skiljer Lacherade et al. (2010, s 914) i sin 

studie på klinisk misstänkt VAP och mikrobiologiskt bekräftad VAP. Resultatet visar 

att mikrobiologisk VAP endast kan bekräftas hos hälften av patienter med klinisk 

misstänkt VAP. Intermittent sugning ovan kuff resulterade i en minskning av 

mikrobiologisk bekräftad VAP. Det var främst gramnegativa bakterier som orsakade 

VAP hos patienterna som deltog i studien (Lacherade et al. 2010, s 914). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att få en tydlig översikt över aktuell forskning inom ämnet valdes att genomföra en 

litteraturstudie. Det ansågs vara en bra metod för att besvara studiens syfte. Enligt 

Axelsson (2012, s 205) bidrar litteraturstudier till evidensbaserad vård som vilar på 

vetenskaplig kunskap. 

 

I de artiklar som granskats har kvantitativa, randomiserade och prospektiva studier 

genomförts. Kvalitativa studier som kunde besvara studiens syfte hittades inte. För att 

belysa problemet ur ett annat perspektiv skulle kvalitativa studier behövas. En empirisk 

kvantitativ studie skulle kunna ge ytterligare kunskap om hur intensivvårds- 

sjuksköterskan i omvårdnaden förebygger att patienten drabbas av VAP. 

 

Artikelsökningen genomfördes både gemensamt och individuellt i databaserna Cinahl 

och PubMed. Studierna som redovisades i artiklarna var genomförda mellan 2003 till 
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2011. Artiklar där studierna var äldre exkluderades för att basera litteraturstudien på 

aktuell forskning. Artiklar skrivna på annat språk än engelska samt artiklar utan 

abstracts exkluderades. Resultatet kan ha påverkats då aktuell forskning skrivet på annat 

språk än engelska har exkluderats, eftersom författarna inte har kunnat tillgodogöra sig 

dess forskningsresultat. För att få flera relevanta träffar i litteratursökningen användes 

sökord och synonymer i olika kombinationer. Alla artiklar i databaserna var inte 

kostnadsfria och dessa valdes därför bort. Sökningen resulterade tyvärr inte i några 

svenska studier, vilket hade varit intressant att läsa. Artiklarna i litteraturstudien är 

internationella, vilket ger en global överblick på problemet som analyseras i studien. 

Detta kan anses som en styrka i studien. 

 

I artiklarna som granskades användes klorhexidinlösning med olika styrkor, vilket är 

viktigt att vara medveten om vid tolkning av resultatet. Vidare skiljer sig studierna åt 

gällande hur ofta munvård utförs med klorhexidin samt patienternas diagnoser. Studien 

av Özcaka et al. (2012, s 585-588) genomfördes på en lungmedicinsk IVA och i 

resultatet framkom att en stor andel av patienterna drabbades av VAP. Olikheter 

gällande klorhexidinlösningens styrka och patienternas diagnoser försvårar tolkningen 

av resultatet. 

 

Det är ytterligare en försvårande faktor att en enhetlig definition av VAP saknas 

internationellt. Den svenska intensivvården skiljer på verifierad och misstänkt VAP. 

Verifierad VAP innebär att den har bekräftats med positiv mikrobiologisk diagnostik. 

Några av studierna använder Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) för att 

diagnostisera VAP. Vid användning av CPIS-skalan kan patienten diagnostiseras med 

VAP trots att inga positiva mikrobiologiska fynd påvisats. Det innebär att vissa 

patienter som diagnostiseras med VAP internationellt enligt CPIS-skalan, i Sverige 

skulle få diagnosen misstänkt VAP. Vidare är registreringen i SIR inte obligatorisk, 

vilket leder till att mörkertalet av patienter som drabbas av VAP kan vara stort inom den 

svenska intensivvården. 

 

Artiklarna i studien har lästs och analyserats av båda författarna. Resultatet presenteras i 

olika teman enligt Axelsson (2012, s 212) vilket skapar en tydlig struktur och ny helhet. 

Litteraturstudien omfattar elva vetenskapliga artiklar, vilket ansågs hanterbart och 

rimligt inom ramen för en kandidatexamen. 

  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva faktorer som kan ha betydelse vid 

munvård för att förebygga VAP. Lidandet hos intensivvårdspatienter som 

respiratorbehandlas kan därmed minska. I resultatet framkommer att sugning av svalg 

innan lägesändring av patienten samt användning av klorhexidin i samband med 

munvård, har stor betydelse för att minska antalet patienter som drabbas av VAP. Även 

klorhexidinlösningens styrka har betydelse och genom att ge en tidig dos av klorhexidin 

efter intubation kan förekomst av VAP minska hos respiratorbehandlade patienter. 

Mekanisk rengöring genom tandborstning i samband med munvård bidrar inte till 

minskad förekomst av VAP. 

 



 

 

 

10 

 

Sugning av svalg 

Intensivvårdsmiljön innebär för patienten att ofta bli störd genom både beröring, ljus 

och ljud. Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan är medveten om patientens 

situation. Det är av stor vikt att sjuksköterskan planerar omvårdnadsåtgärder för att 

minska antal tillfällen då patienten störs och på det sättet minska lidandet. Patientens 

upplevda lidande kan minskas om sugning av svalg genomförs innan lägesändring, då 

två åtgärder genomförs vid samma tillfälle. Vårdlidandet minskas då studier visar att 

risken för patienten att utveckla VAP reduceras, om sugning av svalg genomförs innan 

lägesändring. I vår studie framkommer även att de patienter som drabbas av VAP har 

kortare vårdtid på IVA och lägre mortalitet om sugning ovan kuff genomförs innan 

lägesändring (Chao et al. 2008, s 26; Tsai et al. 2008, s 397). Att genomföra sugning av 

svalg innan lägesändring är en enkel och kostnadseffektiv åtgärd som kan förbättra 

omvårdnaden av den respiratorbehandlade patienten. Respiratortiden minskar och därav 

minskar patientens vårdlidande.   

 

I samband med sugning av svalg är det viktigt att intensivvårdssjuksköterskan är 

medveten om att patienten kan uppleva lidande. Jenabzadeh och Chlan (2011, s 52) 

beskriver upplevelsen av att respiratorbehandlas. Sugning av svalg och luftvägar kan 

upplevas mycket obehagligt. Det kan orsaka intensiv kväljning och hosta med en känsla 

av att drunkna. Det är av stor vikt att sjuksköterskan förbereder och informerar patienten 

oavsett medvetandegrad om att sugning ska genomföras. För att minska patientens 

lidande bör sugning endast genomföras när det är nödvändigt. Det är också viktigt att 

sugning utförs snabbt och effektivt. Vid sugning av luftvägar är det viktigt att undvika 

vävnadsskada som kan uppkomma av sugkatetern (Jenabzadeh & Chlan 2011, s 52). 

Som tidigare beskrivits kan patientens upplevda lidande minskas om sugning av svalg 

genomförs innan lägesändring, då två åtgärder genomförs vid samma tillfälle. Sugning 

av svalg och luftvägar kan dock orsaka obehag och lidande hos patienten, vilket 

intensivvårdssjuksköterskan bör beakta. Det är viktigt att anpassa rutiner till den 

enskilde patienten så att obehaget inte blir större än nödvändigt. Vidare visar forskning 

att överdriven sugning av svalg kan orsaka skada och irritation i slemhinnan (Booker, 

Murff, Kitko & Jablonski 2013, s 29). För att undvika att patienten drabbas av lidande 

på grund av obehag av sugning och irritation i svalget, kan en endotrakealtub med 

separat sugkanal som mynnar strax ovanför kuffen användas. Lacherade et al. (2010, s 

910) visar i sin studie att intermittent sugning via sugkanal ovan kuff har betydelse för 

att minska risken att patienten drabbas av VAP. 

 

Munvård med klorhexidin 

Munvård med klorhexidin har betydelse för att minska förekomst av VAP hos patienter 

som respiratorbehandlas. Enligt Cutler och Sluman (2013, s 65) ökar effekten av 

klorhexidinlösningen om en högre styrka används vid munvård. Intensivvårdspatienten 

kan ofta vara cirkulatoriskt och respiratoriskt instabil. Livsuppehållande åtgärder 

behöver då prioriteras av sjuksköterskan, vilket leder till att munvård eventuellt 

bortprioriteras. I litteraturstudien har det framkommit att gramnegativa bakterier har stor 

betydelse för utveckling av VAP hos intensivvårdspatienter. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om klorhexidinets verkan på dessa bakterier, för att betona 

klorhexidinets betydelse i samband med munvård. Att tidigt ge en dos klorhexidin efter 

intubation är en snabb omvårdnadsåtgärd som borde hinnas med för att minska 
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patientens vårdlidande. Enligt FASS har klorhexidin få biverkningar. Patienten kan 

uppleva en brännande känsla på tungan och få förändrad smakupplevelse, vilket 

vanligen avtar vid fortsatt behandling. Tillfällig missfärgning av tunga och tänder kan 

uppstå vid munvård med klorhexidin. Enligt vår erfarenhet finns rutiner för munvård 

med klorhexidin på intensivvårdsenheter och det är sjuksköterskans ansvar att rutinerna 

följs.   

 

Munvård med tandborstning 

Dingwall (2014, s 66-67) skriver att intensivvårdspatienter kan ha ökad risk för nedsatt 

munhälsa och är beroende av personalens omvårdnad för att sköta munvården. För 

patientens skull är det viktigt att intensivvårdssjuksköterskan i en del av omvårdnaden 

hjälper patienten att borsta tänderna dagligen (Dingwall 2014, s 66-67). I resultatet 

framkommer att tandborstning i samband med munvård inte leder till minskad 

förekomst av VAP. Tandborstning bidrar dock till en ren och frisk smak i munnen och 

ger patienten en känsla av välbefinnande. 

 

Intensivvård 

Att vårdas som patient på en intensivvårdsavdelning kan orsaka livslidande och 

vårdlidande. Enligt Wiklund (2003, s 108) framträder livslidandet ofta när människan 

blir sjuk eftersom det innefattar en inställning till livet där aktivitet och prestation har en 

stor roll. Patienten befinner sig mitt i kampen mellan liv och död och djupa existentiella 

frågor kan väckas (Wiklund 2003, s 110). Den svårt sjuke intensivvårdspatienten kan 

drabbas av livslidande eftersom patienten är helt beroende av personalens omvårdnad. 

Vidare skriver Wiklund (2003, s 140) att omvårdnad innebär att lindra människors 

lidande. Det är viktigt att inte förneka att lidandet finns och att förstå att det tar sig olika 

uttryck hos varje patient. 

 

Intensivvårdspatienten ska om möjligt vara ytligt sederad för att minska respiratortiden. 

Om det blir alltför ansträngande för patienten att vara ytligt sederad och patienten måste 

vara djupare sederad, är det viktigt med regelbundna väckningsförsök. En ytligt sederad 

patient har bättre hostkraft, vilket leder till att sekret i luftvägarna lättare kan 

mobiliseras. Därmed minskar risken för patienten att drabbas av VAP och vårdlidande. 

En vaken patient kan ofta medverka vid munvård. Intensivvårdssjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på om patienten upplever obehag eller lidande, eftersom det kan försvåra 

genomförandet av en god munvård. Om patienten upplever obehag eller lidande bör 

sedativa eller smärtstillande läkemedel ges, för att patienten ska få bästa möjliga 

munvård. 

 

Om intensivvårdssjuksköterskan i omvårdnaden kan förebygga att patienten drabbas av 

VAP, kan patientens vårdlidande minska genom kortare respiratortid, kortare vårdtid 

och minskad mortalitet. Författarna anser att granskningen av artiklarna i 

litteraturstudien visar att det finns behov av studier med större antal patienter som 

deltar. Det vore intressant om stora studier med enhetliga omvårdnadsåtgärder kunde 

genomföras i ämnet. Detta för att på ett vetenskapligt sätt fastställa vikten av 

munvårdens betydelse gällande prevention av VAP hos intensivvårdspatienter. Även 
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mindre studier kan ha ett värde för att utvärdera personalens följsamhet av nya riktlinjer 

som kan införas för att minska uppkomst av VAP. 

 

 

 

 

SLUTSATSER 

I litteraturstudien framkommer att sugning av svalg innan lägesändring av patienten har 

stor betydelse för att minska risken att drabbas av VAP. Genom att två 

omvårdnadsåtgärder utförs vid samma tillfälle kan patientens lidande minskas. Sugning 

av svalg innan lägesändring är en enkel omvårdnadsåtgärd som kan införas som rutin i 

vården av respiratorbehandlade patienter med endotrakealtub. Det är dock viktigt att ta 

hänsyn till patientens behov och upplevelser vid sugning av svalg och luftvägar. 

Patienters lidande kan minskas genom att öka användande av endotrakealtub med 

separat sugkanal om förlängd respiratorvård kan förväntas. 

 

Användning av klorhexidin i samband med munvård är av stor vikt för att minska 

antalet patienter som drabbas av VAP. Även klorhexidinlösningens styrka har betydelse 

och genom att ge en tidig dos av klorhexidin efter intubation kan förekomst av VAP 

minska hos respiratorbehandlade patienter. Att ge en dos klorhexidin efter intubation är 

en snabb omvårdnadsåtgärd som borde hinnas med för att minska patientens 

vårdlidande. 

 

Mekanisk rengöring genom tandborstning leder inte till minskad förekomst av VAP. Att 

ha en ren och frisk smak i munnen ger dock patienten en känsla av välbefinnande. Det 

är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan i en del av omvårdnaden hjälper patienten att 

borsta tänderna dagligen. 
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BILAGA 1 

A - endotrakealtub (blå) 

B - förbindelsekanal till kuff med liten ballong som fylls med luft 

C - trakea 

D - esofagus 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Endotracheal_tube_colored.png 

 
Endotrakealtub med sugkanal (gul port) 

http://www.varor.lul.se/webbreg/artikelbilder/47905.jpg 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Endotracheal_tube_colored.png
http://www.varor.lul.se/webbreg/artikelbilder/47905.jpg
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BILAGA 2 

 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Chao Y-F, Chen Y-

Y, Wang K-W, Lee 

R-P, Tsai H 

2008 

Removal of oral 

secretion prior to 

postion change can 

reduce the 

incidence of 

ventilator-

associated 

pneumonia for 

adult ICU patients: 

a clinical controlled 

trial study 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

effekten av 

aspiration av 

svalgsekret för att 

minska förekomst 

av VAP. 

Kvantitativ, 

prospektiv studie. 

Studien omfattar 

261 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandla

des minst 24 h på 

en allmän 

intensivvårdsavdel

ning (IVA). 

Vid misstanke om 

pneumoni togs en 

trakealodling. En 

forskningsskötersk

a ansvarade för 

insamlande av 

data. 

Studien visade en 

signifikant 

minskning av 

respiratortid och 

vårdtid på IVA i 

studiegruppen. 

Även minskning av 

VAP och mortalitet 

sågs i 

studiegruppen. 

Cutler L, Sluman P 

2014  

Reducing ventilator 

associated 

pnemonia in adult 

patients through 

high standars of 

oral care: A 

historical control 

study 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Att införa och 

utvärdera effekten 

av 

munvårdsåtgärder 

(tandborstning, 1 

% klorhexidin och 

orofaryngeal 

sugning) gällande 

förekomst av VAP 

samt kostnad för 

prevention och 

behandling. 

Kvantitativ, 

prospektiv studie. 

Studien omfattar 

1087 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandla

des minst 48 h på 

en allmän IVA. 

Administrativ 

personal 

kontrollerade 

vårdpersonalens 

följsamhet gällande 

dokumentation av 

genomförda 

åtgärder enligt nytt 

munvårdsschema. 

Kliniska 

observationer 

genomfördes för att 

kontrollera att 

munvårdsschemat 

följdes. 

Vårdpersonalens 

följsamhet gällande 

munvårdsschemat 

före och efter dess 

uppdatering var 90 

% respektive 92 %. 

En signifikant 

minskning med ca 

50 % av antalet 

patienter som 

diagnostiserades 

med VAP 

noterades efter att 

nytt 

munvårdsschema 

introducerats. 

Även sammanlagda 

kostnader för 

klorhexidin och 

antibiotika var ca 

50 % lägre efter 

introduktion av 

nytt 
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Antal dagar som 

patienter 

behandlades med 

antibiotka 

registrerades. 

Kostnaden för 

antibiotika och 

klorhexidin 

registrerades. 

munvårdsschema. 

Grap M, Munro C, 

Hamilton A, 

Elswick R, Sessler 

C, Ward K 

2011 

Early, singel 

chlorhexidine 

application reduces 

ventilator-

associated 

pneumonia in 

trauma patients 

Heart & Lung 

Att undersöka 

effekten av en enda 

tidig dos av 

klorhexidin 0,12 % 

gällande utveckling 

av VAP efter 

trauma. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. Studien 

omfattar 145 vuxna 

patienter som varit 

intuberade som 

längst 12 h. VAP 

diagnostiserades 

med hjälp av 

Clinical Pulmonary 

Infection Score 

(CPIS). Datan 

inklusive 

trakealodling 

samlades in vid 

studiens början, 

samt efter 48 och 

72 h. 

En tidig dos av 

klorhexidin 

reducerade VAP 

hos trauma 

patienter som 

fortfarande var 

intuberade efter 48 

till 72 h. 

Lacherade J-C, De 

Jonghe B, 

Guezennec P, 

Debbat K, Hayon J, 

Monsel A, Fangio 

P, Appere De 

Vecchi C, Ramaut 

C, Outin H, 

Bastuji-Garin S 

2010 

Intermittent 

Subglottic 

Secretion Drainage 

and Ventilator-

associated 

Pneumonia 

American Journal 

of Respiratory and 

Critical Care 

Medicine 

Att fastställa om 

sugkanal ovan kuff 

minskar förekomst 

av mikrobiologiskt 

bekräftad VAP. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. Studien 

omfattar 333 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandla

des i mer än 48 h 

på fyra allmänna 

IVA. Antal 

sugningar och 

mängd sekret 

registrerades. 

Daglig kontroll av 

parametrar såsom 

feber, hypotermi, 

leukocytos, 

leukopeni och 

purulent 

trakealsekret samt 

lungröntgen 

genomfördes. BAL 

Intermittent 

sugning ovan kuff 

visade signifikant 

minskning av 

VAP. 
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utfördes vid 

misstanke om 

VAP. 

Lorente L, Lecuona 

M, Jiménez A, 

Palmero S, Pastor 

E, Lafuente N, 

Ramos M, Mora 

M, Sierra A 

2012 

Ventilator-

associated 

pneumonia with or 

without 

toothbrushning: a 

randomized 

controlled trial 

European Journal 

Clinical 

Microbiology and 

Infectious Diseases 

Att jämföra 

förekomst av VAP 

hos IVA-patienter 

som får munvård 

med eller utan 

tandborstning. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. Studien 

omfattar 436 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandlat

s i mer än 24 h på 

en allmän IVA. 

Trakealodling togs 

vid intubation, 

sedan 2 ggr/v och 

slutligen vid 

extubation. 

Svalgprov togs vid 

ankomst till IVA, 

sedan 2 ggr/v och 

vid utskrivning 

från IVA. 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

i förekomst av 

VAP mellan 

grupperna. 

Munro C, Grap M, 

Jones D, McClish 

D, Sessler C 

2009 

Chlorhexidine, 

Toothbrushing, and 

Preventing 

Ventilator-

Associated 

Pneumonia in 

Critically Ill Adults 

American Journal 

of Critical Care 

Undersöka effekten 

av mekanisk 

(tandborstning), 

farmakologisk 

(klorhexidin) samt 

kombinerad 

(tandborstning och 

klorhexidin) 

munvård hos 

intensivvårdspatien

ter som behandlas 

med respirator 

gällande utveckling 

av VAP. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. 

Studien omfattar 

547 patienter som 

vårdades på tre 

olika IVA. 

Patienter som 

respiratorbehandla

des i mer än 24 h 

inkluderades i 

studien. Insamling 

av data gjordes vid 

fyra tillfällen under 

studien. VAP 

diagnostiserades 

med hjälp av 

Clinical Pulmonary 

Infection Score 

(CPIS). 

Munvård 2 

ggr/dygn med 

klorhexidin 

minskade 

signifikant antalet 

tidigt utvecklad 

VAP. 

Tandborstning 3 

ggr/dygn minskade 

inte antalet VAP. 

Tandborstning i 

kombination med 

klorhexidin hade 

inte bättre effekt än 

enbart klorhexidin. 

Pobo A, Lisboa T, 

Rodriguez A, Sole 

R, Magret M, 

Trefler S, Gómez 

F, Rello J 

2009 

A Randomized 

Att fastställa om 

användande av 

elektrisk tandborste 

i samband med 

munvård minskar 

uppkomst av VAP. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. Studien 

omfattar 147 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandla

des i mer än 48 h 

Användande av 

elektrisk tandborste 

i samband med 

munvård minskar 

inte förekomsten 

av VAP. 
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Trial of Dental 

Brushing for 

Preveting 

Ventilator-

Associated 

Pneumonia 

Chest 

på en allmän IVA. 

Trakealodlingar 

togs slumpmässigt 

och vid misstanke 

om VAP. 

Parametrar såsom 

feber, leukocytos 

samt sekretets 

utseende 

observerades. 

Sole M, Penoyer D, 

Bennett M, 

Bertrand J, Talbert 

S 

2011 

Oropharyngeal 

Secretion Volume 

in Intubated 

Patients: The 

Importance of Oral 

Suctioning 

American Journal 

of Critical Care 

Att fastställa 

mängd sekret som 

sugs upp hos IVA-

patienter vid två 

olika tillfällen, för 

att utveckla 

rekommendation 

angående hur ofta 

sugning av svalg 

bör ske. 

Kvantitativ studie. 

Studien omfattar 

26 vuxna patienter 

som 

respiratorbehandla

des på en allmän 

IVA. 

Studien bestod av 

en grupp patienter 

där sugning 

genomfördes med 

två- och fyra-

timmarsintervall. 

Volymen vägdes 

och mättes och en 

sjuksköterska 

ansvarade för 

datainsamlingen. 

Ingen skillnad sågs 

i medelvolym i två- 

och fyra-

timmarsintervallen. 

Sugning i svalg 

rekommenderas 

minst var 4:e h. 

Tantipong H, 

Morkchareonpong 

C, Jaiyindee S, 

Thamlikitkul V 

2008 

Randomized 

Controlled Trial 

and Meta-analysis 

of Oral 

Decontamination 

with 2 % 

Chlorhexidine 

Solution for the 

Prevention of VAP 

Infection Control 

and Hospital 

Epidemiology 

 

 

Att undersöka 

betydelsen av 

munvård med 2 % 

klorhexidin för att 

förebygga VAP. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. Studien 

omfattar 207 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandla

des. Svalgprov togs 

vid intubation, på 

3:e och 7:e dagen 

efter intubation 

samt var 7:e dag 

framtill extubation, 

eller vid misstanke 

om VAP. 

Munvård med 

klorhexidin 

minskade 

förekomst av VAP. 

Tsai H-H, Lin F-C, Att utvärdera Kvantitativ, I studiegruppen 
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Chang S-C 

2008 

Intermittent 

Suction of Oral 

Secretions Before 

Each Positional 

Change may 

Reduce Ventilator-

Associated 

Pneumonia: A Pilot 

Study 

The American 

Journal of the 

Medical Sciences 

nyttan med 

intermittent 

sugning av 

svalgsekret inför 

varje lägesändring 

för att minska 

VAP. 

prospektiv studie. 

Studien omfattar 

464 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandla

des i mer än 48 h 

på en allmän IVA. 

Sjuksköterskornas 

följsamhet till 

studien 

kontrollerades 

dagligen. 

I studien 

registrerades 

förekomst av VAP, 

respiratortid, 

vårdtid på IVA 

samt mortalitet. 

syntes en 

signifikant 

minskning av VAP 

samt respiratortid. 

Studien visar även 

en signifikant 

kortare vårdtid på 

IVA hos patienter 

med VAP. 

Özcaka Ö, Basoglu 

ÖK, Buduneli N, 

Tasbakan MS, 

Bacakoglu F, 

Kinane DF 

2012 

Chlorhexidine 

decreases the risk 

of ventilator-

associated 

pneumonia in 

intensive care unit 

patientes: a 

randomized clinical 

trial 

Journal of 

Periodontal 

Research 

Syftet var att 

utvärdera om 

munvård med 0,2 

% klorhexidin 

minskar risken för 

VAP hos IVA-

patienter. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. Studien 

omfattar 61 vuxna 

patienter som 

respiratorbehandla

des i mer än 48 h 

på en 

lungmedicinsk 

IVA. En 

sjuksköterska 

kontrollerade 

periodvis att 

sjuksköterskorna 

följde 

munvårdsschemat. 

En mini-BAL 

inklusive odlingar 

genomfördes när 

patienten 

inkluderades i 

studien, på 7:e 

dagen efter 

intubation eller vid 

misstanke om 

VAP. 

Munvård med 

klorhexidin 

minskade 

signifikant 

förekomst av VAP. 

Minskning märktes 

främst i tidig 

utvecklad VAP. 

 

 


