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Abstrakt 

 

Introduktion: Ventilator-associerad pneumoni är en sjukhusförvärvad lunginflammation som 

drabbar ventilatorbehandlade patienter. Inom sjukvården finns idag ingen enhetlig vård som 

förhindrar uppkomsten, men ett flertal omvårdnadsåtgärder finns registrerade som preventiva. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekten av preventiva åtgärder mot ventilator 

associerad pneumoni utförd av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal på en 

intensivvårdsavdelning. Metod: En integrativ litteraturstudie har genomförts och grundas på 21 

vetenskapliga artiklar. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna som 

användes hade antingen kvantitativ- eller både kvantitativ och kvalitativ ansats, och hade blivit 

tematiskt analyserade i sökandet efter mönster. Analysen resulterade i fyra kategorier med fem 

subkategorier. Resultat: Preventiva omvårdnadsåtgärder mot ventilator accocierad peneumoni har 

visat sig i de fyra kategorierna preventiva metoder med luftvägar, preventiva metoder med 

mobilisering, preventiva metoder med nutrition samt prevention genom utbildning. Samtliga 

metoder uppvisar preventiva effekter i varierande grad. Slutsats: Författarna ser ett behov av att 

sjuksköterskor som arbetar med mekaniskt ventilerade patienter behöver stöd från den organisation 

de arbetar i. Behovet av mer forskning är önskvärd kring beskrivna områden för att erbjuda god 

omvårdad av ventilatorbehandlade patienter för att förebygga pneumoni.  

 

Nyckelord: incidens, integrativ litteraturstudie, intensivvårdssjuksköterska, prevention, ventilator 

associerad pneumoni 
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Abstract 

 

Introduction: Ventilator-associated pneumonia is a hospital-acquired pneumonia that affects 

mecanicaly ventilated people. In healthcare there is currently no uniform treatment that prevents the 

occurrence, but a number of nursing interventions are registered as preventive. Purpose: The aim 

of this study was to describe the effect of preventive measures against ventilator-associated 

pneumonia performed by nurses or other health professionals at intensive care units. Method: A 

integative literature review has been conducted based on 21 scientific articles. The searches were 

performed in the Cinahl and PubMed databases. Articles used had either kvantitativ- or kvantitativ 

and kvalitativ approach, and had become thematically analyzed in the searching for pattern. The 

analysis resulted in four categories with five subcategories. Results: Preventive care measures 

against ventilator-associated pneumonia has been shown in four categories preventive methods with 

airways, prevention methods with mobilization, prevention methods with nutrition  and prevention 

through education. All methods show preventive effects in varying degrees. Conclusion: For 

nurses working with mechanical ventilated persons the authors also sees a need for support from the 

organization they work in. The need for more research is desirable around the described areas in 

order to offer good nursing of people with mechanical ventilation to prevent VAP.  

 
Keywords: incidence, integative literature review, intensive care nurse, prevention, ventilator- 

associated pneumonia  
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1. Introduktion  

Intubering och respiratorvård är en del av de nödvändiga åtgärder som kan vara livräddande för 

kritiskt sjuka eller skadade personer (Kübler, Maciejewski, Adamik & Kaczorowska, 2013), men 

ingreppet och behandlingen kan föra med sig en rad olika komplikationer (Benedetto et al., 2005). 

Intubering och mekanisk ventilation medför en ökad risk för pneumoni med upp till 20 gånger, och 

förknippas med en dödlighet på mellan 20-40% (Craven & Hjalmarson, 2010). Ventilator 

associerad pneumoni (VAP) är den vanligaste nosokomiala infektionen som diagnostiseras på en 

intensivvårdsavdelning (IVA), och trots framsteg inom diagnosmetoder är VAP fortfarande en 

vanlig orsak till sjukhusmorbiditet och dödlighet (Ranjan, Chaudhary, Chaudhry & Ranjan, 2014). 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1987:763) betonar vikten av vård med god hygien samt att 

tillgodose patientens behov av säker vård. Intensivvårdssjuksköterskan på en 

intensivvårdsavdelning är skyldig att i sitt arbete säkerställa patientsäkerhet genom bland annat 

planering och förberedning inför kommande behandlingar och undersökningar (Swenurse, 2012). 

Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret i omvårdnaden av den kritiskt sjuka patienten för att 

säkerställa att etiskt korrekt vård bedrivs, både med avseende på att den ska vara forskningsbaserad 

och individuellt anpassad (International Council of Nurses, 2012). Arbetet med att förebygga 

komplikationer och risker innefattar såväl medicintekniskt handhavande för att undvika skador, och 

hygienaspekter för att förhindra att vårdrelaterade infektioner uppkommer och sprids (Swenurse, 

2012). 

 

2. Bakgrund   

Intubering och respiratorvård 

Beslut om intubering sker då respiratorvård behövs för att upprätthålla adekvat andning hos en 

person. Beslut om respiratorvård kan grunda sig i trauma, aspiration, pneumoni eller andningssvikt 

såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (Kübler et al., 2013). Åtgärderna för att säkerställa fri 

luftväg kan dock medföra komplikationer såsom esofagusintubering, och komplikationerna kan i 

värsta fall leda till döden (Benedetto et al., 2005). Lungskador, så kallade ventilator-inducted lung 

injury (VILI), kan också drabba personer som respiratorbehandlas på IVA. Bland de här VILI 

förekommer barotrauma, volymtrauma, atelektastrauma och biotrauma. Samtliga av de här 

tillstånden är kopplade till felaktiga respiratorinställningar i relation till vad personen klarar av 

(Larsson & Rubertsson, 2012, s. 373-374). 
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Komplikationer i form av infektioner vid respiratorvård 

Vid respiratorvård håller en tub luftvägen fri, något som ofta kräver sederingsläkemedel. Sedering 

medför en minskad förmåga att hosta, samtidigt som den tillhörande endotrackeala tuben försvårar 

elimineringen av bakterier i andningsvägarna. Detta leder till en ökad bakteriell belastning på 

lungorna (Craven, Hudcova & Lei, 2014). Hos kritisk sjuka intuberade personer är ventilator 

associerad tracheobronchitis (VAT) vanligt, och utgör ett förstadium till VAP. Ventilator-

associerad tracheobronchitis karakteriseras av ökad produktion av purulent sputum, samt nedre 

luftvägsinflammation, vilket resulterar i svår urträning med förlängd mekanisk ventilation (Nseir et 

al., 2014). Av de 10-30% som drabbas av VAT får senare i förloppet VAP (Craven et al., 2014). 

Ventilator-associerad pneumoni är den vanligaste infektionen hos personer med mekanisk 

ventilation som är intuberade mer än 48 timmar (Mariya Joseph et al., 2012).   

Orsak till ventilator associerad pneumoni  

Ventilator associerad pneumoni definieras som en pneumoni som inträffar efter mer än 48 timmar 

efter intubering och start av mekanisk ventilation (Mariya Joseph et al., 2012). Beroende på när 

VAP bryter ut, bedöms den som tidig eller sen. Tidig VAP inträffar inom 96 timmar efter 

intubering, medan sen VAP debuterar efter 96 timmar (Saravu et al., 2013). Ventilator associerad 

pneumoni orsakas allt oftare av multiresistenta bakterier. Bakterierna koloniserar mun/svalg-

slemhinnan som går runt den endotrackeala kuffen eller via lumen på tuben, och kommer ner i de 

nedre luftvägen vilket ger en nedre luftvägsinfektion (Craven & Hjalmarson, 2010). Trauma har 

visat sig vara en i högre grad riskfaktor till att utveckla VAP. Därtill ökar risken med tiden, ju 

längre behov av respiratorvård desto större blir risken att utveckla VAP (Ranjan et al., 2014). 

Ventilator associerad pneumoni ger förutom en högre kostnad för sjukvården även ett längre 

vårdförlopp med risk för ytterligare komplikationer för de personer som drabbas (Rello et al., 

2002).   

En rad olika faktorer ska uppfyllas för att patienten skall diagnostiseras med VAP. Bland de 

kliniska tecknen och symtomen finns temperatur > 38º C och en ökad mängd leukocyter ( >12 000 

leukocyter / mm3 eller < 4000 leukocyter / mm3) beskrivet, till det kommer ett lungsekretet som är 

varigt och i ökad mängd jämfört med normalt. Andningsljuden är förändrade med nya rassel eller 

bronkiala andningsljud, alternativt att syrgasbehovet förändrats till det sämre. Röntgen visar nya 

och ihållande infiltrat (Craven & Hjalmarson, 2010). 
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För att snarast kunna sätta diagnosen, och därmed optimera den medicinska behandlingen, är 

Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) framtaget. Denna metod är ännu inte fullt tillförlitlig, 

vilket gör att den i nuläget endast är rekommenderad att användas tillsammans med flera 

diagnostiska metoder (Zilberberg & Shorr, 2010; Huang, Tseng, Fang & Lin, 2010) Hos personer 

som genomgått hjärtoperationer har man sett att prokalcitonin (PCT) haft en känslighet på 91% i 

försöken att snabbt diagnostisera eller utesluta VAP. Därmed finns PCT med som en eventuell 

framtida diagnostisk markör, men ännu krävs mer forskning för att med större säkerhet kunna sätta 

diagnosen (Jiao et al., 2015). 

Bidragande orsaker till ventilator associerad pneumoni 

Den endotrakeala tuben bidrar till att bakterier som finns i munhåla och övre luftvägar kan passera 

ner till trakea och oropharynx hos patienterna. Kolonisering av bakterier i de här områdena 

utmynnar senare i VAP (Cook, De Jonghe, Brochard & Brun-Buisson, 1998; Munro & Grap, 2004). 

Oropharynxodlingar tagna på ventilatorbehandlade personer innan misstanke om VAP har visat sig 

innehålla samma mikroorganismer och bakterier som senare identifierats som orsakande till VAP. 

Denna kolonisering av trakea och oropharynx kan påvisas redan dag ett av ventilatorbehandlingen, 

och ökar i antal ju längre ventilatorbehandlingen pågår. Symtomen uppkommer först senare i 

sjukdomsförloppet (Munro & Grap, 2004). 

Pneumokocker eller Haemophilus influenzae är oftast primära patogener vid insjuknandet i tidig 

VAP, medan gramnegativa bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa och Enterobacter syns vid sen 

VAP. Även Staphylococcus aureus förekommer i ökande grad som bakteriekälla till VAP. Svamp 

kan förekomma vid odlingar, men är oftast ett bifynd och inte primär orsak (Larsson & Rubertsson, 

2012, s. 318). Den endotrackeala tuben försvårar munvården, vilket leder till att plack som 

ansamlas på tänderna kan vara svår att avlägsna. Plack har visat sig bidrar till uppkomsten av VAP 

(Munro et al., 2006). Normalt koloniseras plack av ett tiotal bakteriekulturer, bland annat 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och Pseudomona aeruginosa (Scannapieco, 

Stewart & Mylotte, 1992). 

Behandling av ventilator associerad pneumoni 

Vissa läkemedel, bland annat Remifentanil, har visat sig minska längden av respiratorvård, och 

förhindra utvecklingen av VAP (Krdzalic, Kosjerina, Jahic, Rifatbegovic, & Krdzalic, 2013). 

Stressulcus och gastrointestinal blödning är två faktorer som kan leda till att maginnehåll når farynx 

och lungorna, och utgör därmed en risk för aspirationspneumoni och VAP. Syrahämmande 
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läkemedel som Sukralfat är behandlande mot framförallt den primära diagnosen (exempelvis 

stressulcus). Läkemedlet minskar därmed risken för att maginnehåll ska nå lungorna och bidra till 

en aspirationspneumoni, som senare riskerar utvecklas till VAP (Khorvash, Abbasi, Meidani, 

Dehdashti & Ataei, 2014). 

För att snabbt häva en eventuell VAP är det viktigt med tidigt sättande av lämplig 

antibiotikabehandling, utifrån förekommande misstankar om infektionen. Så snart biogram finns 

tillgängligt (tar ofta mellan 48-78 timmar) bör man smalna av antibiotikaterapin för en mer riktad 

behandling (Craven & Hjalmarson, 2010). Till en början bör man därför sätta in 

bredspektrumantibiotika, tills odlingssvar ger ytterligare riktlinjer för behandling. Vid försening av 

effektiv terapi ökar morbiditet och dödlighet hos de VAP-drabbade personerna. Multiresistenta 

bakterier ökar i takt med att personer insjuknar, och gäller sannolikt även de sjukhusförvärvade 

pneumonierna (Borgatta & Rello, 2014). 

Behandling av VAP orsakad av multiresistenta gramnegativa bakterier och MRSA utgör en stor 

utmaning på grund av bristande behandlingsalternativ. Vancomycin finns ofta som förstahandsval 

som behandling av lunginflammation orsakad av MRSA. Ett annat läkemedel som visat sig ha ännu 

större effekt på MRSA och VAP orsakad av densamma, är linezolid (Zyvoxid®), (Garnacho-

Montero, Corcia-Palomo, Amaya-Villar och Martin-Villen, 2014). Ett annat intressant 

behandlingsalternativ är inhalationsadministrerad antibiotika som visat sig ge god behandlingseffekt 

mot VAP. Vid denna administrering tycks frekvensen av tillfrisknandet öka, men ännu är 

behandlingsformen inte formellt vedertagen då mer forskning i ämnet behövs (Zampieri et al., 

2015). 

Sjuksköterskans ansvar för att förebygga ventilator-associerad pneumoni 

Inom intensivsjuksöterskans ansvar åligger att skydda patienter mot uppenbara och indirekta faror, 

behandla och förebygga ohälsa, samt att inspirera till fortsatt utbildning och utveckling för att 

säkerställa att aktuell och relevant vård ges. I arbetet med att skydda patienten ingår att ha kontroll 

på övervakningsutrustning och vitala parametrar, samt att åtgärda plötsliga förändringar såsom ökat 

syrgasbehov och bortsugning av sekret i endotrakealtuben (Swenurse, 2012). Intensivvårds-

sjuksköterskan ska även, enligt Virginia Hendersons omvårdnadsprincip, se till att patienten har en 

acceptabel vårdmiljö samt tillgodose att de basala behoven tas omhand tills dess patientens 

autonomi återställts. Andning är ett av de basala behov som Henderson nämner och som också är i 

huvudfokus vid respiratorvård, men även hygien och mobilisering finns angivna och är även de 

viktiga aspekter att se efter vid vård av svårt sjuka (Kirkevold, 2000). Den endotrackeala tuben 
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medför ett ökat omvårdnadsbehov i form av regelbunden och noggrann munvård för att förhindra 

att de bakterier som ansamlas i munhålan inte förs vidare ner i trackea och lungor, och därigenom 

förorsaka VAP (Munro et al., 2006).  

Problemformulering  

Respiratorbehandling är en behandling som kan ges till personer som drabbats av andningssvikt. 

Sedering och intubering är vanligtvis det normala förfarandet, vartefter själva respiratorvården tar 

vid och pågår tills dess den akuta fasen passerat och läget stabiliserats. Trots de många fördelarna 

med denna vård finns ett flertal komplikationer som kan uppkomma initialt eller senare i förloppet, 

varvid VAP är en av dessa senare komplikationer. Ventilator associerade pneumoni orsakas bland 

annat av att bakterier som normalt finns i munhålan förs ner och förbi den endotrakeala kuffen via 

saliv, för att i nedre luftvägarna kunna koloniseras. Prognosen vid VAP är beroende av hur snabbt 

rätt behandling sätts in, men sjukdomen innebär oftast ett förlängt respiratorbehov och ökat lidande 

för patienten. För att öka förståelsen hos vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar angående hur de 

kan förhindra VAP genom preventiva åtgärder, genomförs denna litteraturstudie. Det är viktigt att 

ta sjukdomen på allvar då den starkt påverkar patienternas återhämtning och chanser till 

tillfrisknande, oavsett tidigare åkommor. 

Syfte   

Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekten av preventiva åtgärder mot VAP, utförd av 

intensivvårdssjuksköterskor eller annan vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar. 

 

3. Metod 

Design 

Litteraturstudien har en integrativ design vilket innebär att insamlad data fokuserar på svaren 

på den gemensamma forskningsfrågan istället för på artiklarnas tillvägagångssätt och metod. 

Den integrativa designen möjliggör att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas 

i arbetet med att förstärka eller motbevisa fynd i valda artiklar. En litteraturstudie utgörs enligt 

Whittemore och Knafl (2005) av fem steg. Steg ett innebär att formulera ett syfte och 

problemformulering samt hitta nyckelord. I steg två görs litteratursökning i passande 

databaser. Steg tre innefattar en utvärdering av data, där samtliga artiklar läsas för att ringa in 

de artiklar som svarar på syfte och problemformulering. Under steg fyra sker 

kvalitetsgranskning, och i det femte steget analyseras primärstudierna.  
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Litteratursökning och urval 

För att få en bred grund menar Polit och Beck (2012) att vid artiklesökning bör flera databaser 

användas. Sökningar har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl med sökorden ”ventilator-

associated pneumonia”, ”prevention”, och” incidens” samt operanden ”AND”. Två 

sökningar gjordes i PubMed med olika kombinationer med sökorden för att garantera att inga 

artiklar gick förlorade. De två PubMed-sökningarna döptes till 1 och 2, för att tydliggöra att 

olika artiklar framkommit från samma databas vid två olika tillfällen. Flera av artiklarna som 

använts återfanns i båda databaserna, varav åtta artiklar från PubMed 1 återkom i PubMed 2. 

Författarna har sökt efter preventiva åtgärder som kan utföras av intensivvårdssjuksköterska 

eller annan vårdpersonal, oberoende av läkares närvaro, i det VAP-preventiva arbetet på en 

intensivvårdsavdelning. Vid samladet av material har fokus legat på att hitta vilka olika 

metoder som kan förbygga VAP, samt vilken preventiv effekt dessa har. Vid oberoende 

åtgärder krävs det att sjuksköterskan har ställt en omvårdnadsdiagnos som beror på det 

inriktade omvårdnadsmålet, samt att det förekommer i sjuksköterskans ansvarsområde 

(Björvell, 2011), t.ex. hög huvudända eller rutiner kring munvård. Omvårdnadsåtgärder där 

intensivvårdssjuksköterskor är beroende av läkarordination eller ordination given av annan 

kompetens t.ex. sjukgymnast, benämner författarna som beroende, och innefattar t.ex. 

läkemedelsordinationer och röntgenremisser.  

 

Begränsningar, inklussionskriterier och exklussionskriterier 

Gemensama begränsningar som användes i databaserna Cinahl och PubMed var att artiklarna 

skulle vara engelskpråkiga, ha kvantitativ eller kvalitativ ansats, svara på litteraturstudiens 

syfte och föra ett etiskt resonemang. Specifika begränsningar i Cinahl var: "Peer Reviewed”, 

”Abstract Available”, ”References Available”, ”Linked Full Text” och publiserats mellan 

2009-2014. Specifika begränsningar i PubMed var: ”Abstract”, ”Free full text”, ”5 years” och 

”English”. Artiklar som berörde barn, begreppet sjukhusförvärvad pneumoni samt berörde 

åtgärder som krävde läkares ordination, exkluderades. Litteratursökningen i Cinahl gav 36 

träffar, sökningen i PubMed 1 gav 153 träffar och PubMed 2 gav 251 träffar. Samtliga artiklar 

granskades, varav fem från Cinahl ansågs användbara, samt 14 från PubMed 1 och 11 från 

PubMed 2, se Tabell 1, Bilaga 1 - Tabell 3 och Bilaga 2.  

Resterande artiklar exkluderades, se Tabell 1. Två artiklar i Cinahl fanns även i PubMed 1, 

och åtta artiklar i PubMed 1 återkom i PubMed 2. Dessa artiklarna är döpta till "dubbletter" 

och presenteras i en separat rad i Tabell 1.  
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Tabell 1. Litteratursökning i databaserna Cinahl och PubMed 

Databas 

 

Söktermer Antal   träffar Valda 

Källor 

Cinahl ventilator associated pneumonia 

Utan begränsningar. 

2166  

Cinahl ventilator associated pneumonia 

Med begränsningar. 

(Peer Reviewed, Abstract Available, References Available, 

Linked Full Text) 

49  

Cinahl ventilator associated pneumonia AND prevention 

Med begränsningar. 

 (Peer Reviewed, Abstract Available, References 

Available, Linked Full Text) 

36 3 

PubMed 1 ventilator associated pneumonia 

Utan begränsningar. 

4341  

PubMed 1 ventilator associated pneumonia 

Med begränsningar. 

(Abstract, Free full text, 5 years, English) 

543  

PubMed 1 ventilator associated pneumonia AND prevention 

Med begränsningar. 

(Abstract, Free full text, 5 years, English) 

153 12 

Ingen 

sökning 

Artiklar som förekom i båda sökningarna, Cinahl samt 

PubMed. Dubbletter. 

 2 

PubMed 2 ventilator associated pneumonia AND incidence 

Med begränsningar. 

(Abstract, Free full text, 5 years, English) 

251 3 

Ingen 

sökning 

Artiklar som förekom i PubMed 1 samt PubMed 2 
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Dataanalys  

Båda författarna har bearbetat 21 vetenskapliga artiklar som presenteras i resultatet.  

Dataanalysen har genomförts i flera steg: primärkällan läses, kodas, kategoriseras, och 

slutligen sammanfattas till en integrerad och enhetlig slutsats på frågeställningen eller 

problemformuleringen. Målet med dataanalysen är bland annat att sammanställa data, 

upptäcka mönster och skillnader eller samhörigheter, samt bilda en beviskedja. Målet är även 

att undgå bias och få en trovärdig och opartisk tolkning av primärkällor (Whittemore & Knafl, 

2005). I analysprocessen var syftet och problemformuleringen hela tiden i fokus. Då texterna 

lästes fanns frågeställningen angående om VAP-preventiva metoder kunde utföras av utvald 

vårdpersonal samt om eventuella effekter av dessa preventiva åtgärder berördes och 

presenterades. Samtliga artiklar lästes i sin helhet flertalet gånger, därefter skrevs 

huvudfynden för de olika preventiva åtgärderna i varje artikel ner i ett World-dokument. 

Därefter lästes artiklarnas resultat ytterligare för att fånga upp olikheter och likheter mellan de 

olika preventiva metoderna. Här framkom skillnader inom exempelvis huvudområdet 

"mobilisering" (kom senare att döpas till preventiva metoder med mobilisering) med "lateral 

och horisontal position", och "skillnader mellan att suga i endotrakeala tuben innan eller efter 

vändning". Likaså framkom under huvudområdet "övre/nedre luftvägar" (kom senare att 

döpas till preventiva metoder med luftvägarna) bland annat "hantering av endotrakealkuff", 

"sugfrekvens" samt "olika munsköljningsvätskor". Dessa mer specifika områden grupperades 

efter likheter och benämdes subkategorier. Totalt framkom fem subkategorier och fyra 

kategorier, se Tabell 1. 

 

Preventiva metoder med nutrition och prevention genom utbildning är områden som endast 

berördes av fåtalet likartade artiklar, varvid författarna valde att endast ha dem som kategorier 

utan tillhörande subkategori. Författarna valde att inte bryta ner artiklarna för att presentera 

sammanställd information utifrån samtliga artiklar, utan har i stället behållit artiklarna i sin  

ursprungsform och har presenterat dem var för sig i löpande text. 

 

Artikelgranskning 

De 21 valda artiklarna är granskade enligt SBUs omarbetade granskningsmall för kvantitativa 

samt kvalitatativa artiklar (Hellzén & Pejlert, 1999), se Bilaga 3. Artiklarna lästes först i sin 

helhet av författarna var för sig, därefter ytterligare en gång tillsammans för att undvika att 

missa information. Därefter bedömdes artiklarna utifrån vald granskningsmall av författarna 

var för sig, vartefter granskningarna jämfördes och diskuterades vid eventuella olikheter i 
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granskningsresultatet. Utifrån granskningen fick 15 artiklar "hög kvalitet" (I), och 6 artiklar 

"medel kvalitet" (II). Artiklar bedömda som "låg" kvalitet har exkluderats. Granskningen av 

de vetenskapliga artiklarna redovisas i Tabell 4, bilaga 2. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiken kan komma i konflikt med önskan att producera strikta bevis, vilket kan vara utmanande när 

forskning innefattar människor och deras rättigheter ska bevaras (Polit & Beck, 2012). Enligt 

Helsingforsdeklarationen ska forskningsstudier innefatta någon form av samtycke till deltagande, 

och i de fall personen i fråga inte kan föra sin talan kan familjemedlemmar eller en förmyndare fatta 

beslut om detta (WMA, 2013). Inom all vetenskaplig forskning är god etik en viktig aspekt, och ett 

krav som ställts i denna litteraturstudie är att etiska överväganden beskrivits i någon form, 

alternativt att publicerad tidsskrift har som krav att endast publicera etiskt granskad forskning. 

Litteraturstudiens resultat består av totalt 21 artiklar, varav 20 beskrivit ett etiskt resonemang. I 

fallet med den artikel som saknade ett beskrivet etiskt förfarande, kontaktades publicerande 

tidsskrift via mail där vi senare fick bekräftat att även denna artikel blivit etiskt granskad innan 

publisering. Författarna har inte ansökt till Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté då detta är 

en litteraturstudie.  

4. Resultat  

Analysen av de 21 artiklarna resulterade i fyra kategorier med subkategorier (Tabell 2). 

Inkluderade artiklar finns redovisade i Bilaga 1 - Tabell 3. Granskning av vetenskapliga 

artiklar redovisas i Bilaga 2 - Tabell 4. Artiklarna kom från följande länder: fem artiklar kom 

från USA, tre från Indien, tre från Iran, två från Spanien samt två från Taiwan. Från följande 

länder kom en artikel vardera: England, Frankrike, Italien, Kina, Malaysia, och Turkiet.  
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Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier  

Kategorier Subkategorier 

4.1 Preventiva metoder med luftvägarna Hantering av tub 

Munsköljningsvätskor 

Tandborstning 

4.2 Preventiva metoder med mobilisering  Vändningar och mobilisering 

Vändning som föregås av sugning 

4.3 Preventiva metoder med nutrition  

4.4 Prevention genom utbildning  

 

4.1 Preventiva metoder med luftvägarna 

Kategorin Preventiva metoder med luftvägarna består av tre subkategorier: hantering av tub, 

munsköljningsvätskor samt tandborstning. 

 

Hantering av tub 

Wei et al. (2013) har visat att funktionen i den normala andningsanatomin sätts ur spel när en 

kontgjord luftväg upprättas vilket föranleder en högre förekomst av VAP hos 

respiratorventilerade personer. Därför har de utfört en stratifierad randomiserad studie och 

undersökt olika typer av nasal omvårdnad hos respiratorventilerade personer. Urvalsgruppen, 

615 personer, delades i tre grupper som genomgick munvård följt av sugning från 

endotrackealtub och sugning av munhåla som standardiserad VAP prevention. Tre specifika 

åtgärder studerades. Grupp ett med sugning av näshåla. Grupp två genom rengöring av 

näshålan med bomullspinne och koksaltlösning. Grupp tre, med fysiologiskt havssalt i en 

isotonisk lösning som via spraymunstycke rengjorde V-sond samt endotrackealtub. Resultatet 

visade att förekomsten av VAP i grupp ett (sugning av näshåla) var 75 av 204 personer 

(36.8%), i grupp två (rengöring av näshålan med bomullspinne och koksaltlösning) 62 av 205 

personer (30.2%) och i grupp tre (fysiologiskt havssalt i en isotonisk lösning som via 

spraymunstycke rengjorde V-sond samt endotrackealtub) 42 personer av 206 personer 

(20.4%).  Sole, Penoyer, Bennett, Bertrand och Talbert (2011) har visat att intubering med 

endotrackealtub förhindrar glotis från att stänga, vilket medför att endast den uppblåsta kuffen 

utgör skydd mot aspiration. De har därför undersökt rekommenderad sugfrekvens i munhålan 

i en prospektiv studie då munsekret har visat sig vara en riskfaktor för VAP. Upprepade 
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mätningar gjordes varannan timme hos en grupp personer (n=26). Resultatet visade att 

munhålan in de flesta fall krävde sugning var fjärde timma (n=21). Resultatet visade även att 

en del diagnoser kan kräva sugning varannan timma (n=5) t.ex. neurologiska diagnoser såsom 

hjärnblödning (n=3). Lucchini et al. (2011) menar att kuffen möjliggör för 

övertrycksventilation samt förhindrar aspiration, men omöjliggör flimmerhårens 

slemtransport mot svalg och mun. De har därför i en prospektiv randomiserad studie 

undersökt effekten av en akustisk sekretdetektor hos respiratorventilerade personer (n=72). En 

akustisk sekretdetektor visar med ljud- eller ljussignal när det är dags att suga rent i den 

endotrackealatuben. Den sitter vid Y-stycket i respiratorkretsen, och är ett sätt att minimera 

antalet onödiga sugningar i den enotrackealatuben för att minimera exponerad lungvävnad 

färre gånger för mikroorganismer. Kontrollgruppen (n=36) hade schemalagd sugning en gång 

per pass samt sugning på klinisk indikation. Studiegruppen (n=36) hade sekretdetektorn som 

aviserade sugning samt därtill sugning på klinisk indikation. Resultatet visade att incidensen 

av VAP var densamma i båda grupper, däremot minskade antal onödiga sugningstillfällen vid 

användning av akustisk sekretdetektor. Lorente et al. (2014) har i en prospektiv 

observationsstudie (n=284) jämfört kontinuerlig och intermittent kufftryckmätning. Som ett 

sätt att förhindra att mikroorganismer kommer ner i lungorna studerades kontinuerlig 

kufftryckmätning. Mätning i den intermittenta gruppen (n=134) skedde med manuell 

kufftrycksmanometer. Mätning i den kontinuerliga gruppen (n=150) skedde med apparat som 

kontinuerligt var kopplad till kuffslangen på den endotrackealatuben. Resultatet visade att 

VAP incidensen i gruppen med intermittent kufftryckmätning var 22%, medan incidensen 

med kontinuerlig kufftryckmätning var 11.2%. Resultatet visade att det fanns tillfällen (9.32 ± 

8.46 %) där kufftrycket var lägre än 20 cm h2o i den intermittenta kufftrycksgruppen, jämfört 

med 0% i den kontinuerliga kufftrycksgruppen. Ett annat sätt att förhindra att 

mikroorganismer aspireras ner i lungorna är att använda en subglotisk sugkanal (subglottic 

secretion drainage, SSD). Hamishekar et al. (2014) har i en prospektiv randominerad studie 

undersökt skillnaden av uppkomst av VAP vid öppna samt slutna sugsystem. Resultatet 

visade på en betydande skillnad mellan att avstå från subglotisk sugning (SSD) och att utföra 

subglotisk sugning på rutin som en del i det VAP-preventiva arbetet. Under studiens gång 

utvecklade 16 av 100 personer VAP, 50% (n=8) av dem fick subglotisk sugning. Andelen 

personer som inte fick VAP (n=84), varav 81 fick SSD (96,4%). 

 

En variant på SSD har utförts av Safdari, Yazdannik och Abbasi (2014) som i en 

randomiserad studie undersökt hur en inspiratorisk pausmanöver påverkar incidensen för 
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VAP. Studien, där 76 personer ingick, använde sig av en konventionell endotrakealtub med 

kuff. Studiegruppen (n=38) fick intermittent SSD genom att med respiratorn under 

inspiration, hyperfylla lungorna, följt av en respirationspaus, för att sedan släppa på 

kufftrycket under två sekunder, vilket utfördes av läkare var 3:e timme. För att på så sätt flytta 

på subglottis sekret högre upp i farynx som sedan kunde suga upp med vanlig kateter. 

Kontrollgruppen (n=38) fick rutinmässig sugning med kateter i mun och farynx. Andra 

preventiva metoder som var lika för båda grupper var t.ex. höjd huvudända 30-45, munvård 

samt handhygien var lika för båda grupperna. Resultatet visade att samtliga personer som 

utvecklade VAP i studien gjorde det inom 5 dagar. Resultatet visade på att intemitent sugning 

genom respirationspauser hade lägre incidens för VAP. VAP i studiegruppen drabbade 10 

personer (26,3%) jämfört med 18 personer (47,4%) i kontrollgruppen. 

 

Bortsugning av sekret från luftvägarna är ett nödvändigt förfarande enligt Hamishekar et al. 

(2014)  hos patienter med konstgjord luftväg för att på så sätt upprätthålla fria luftvägar. De 

har därför undersökt skillnaden mellan uppkomsten av VAP vid öppna (opend trackeal 

suction system, OTSS) samt vid slutna sugsystem (closed trackeal suction system, CTSS). 

Två grupper var utformade (n=50 i vardera) där ena gruppen använde sig av ett slutet 

sugsystem och den andra av ett öppet sugsystem. Inför sugning preoxygenerades samtliga 

deltagare, sterila sugkatetrar användes i gruppen med öppet sugsystem och i den slutna 

gruppen byttes sugkatetrarna var 48:e timme. Sugning utfördes utifrån patientens behov av 

sugning samt utifrån personalens bedömning, men inte mer än vad som ansågs nödvändigt. 

Prover togs två gånger i veckan för att utesluta eller säkerställa VAP. Resultatet visade att 

användning av ett slutet sugsystem hade en bättre preventiv effekt mot VAP gentemot det 

öppna sugsystemet. I gruppen med slutet sugsystem utvecklade 12% VAP, jämfört med 20% i 

gruppen med det öppna sugsystemet. 

 

Patientjournaler på 311 respiratorventilerade personer undersöktes i en retrospektiv studie 

utförd av Juneja et al. (2011). Kontrollgruppen (n=78) hade kuffad endotrackelatub där 

traditionell sugning utfördes. Studiegrupp ett (n=83) hade kuffad endotrackealtub med slutet 

sugsystem. Studiegrupp två (n=60) hade kuffad endotrackealtub med subglotisk sugkanal där 

öppen sugning utfördes. Studie grupp tre (n=90) hade kuffad endotrackealtub med subglotisk 

sugkanal samt ett slutet sugsystem. Resultatet visade inte på någon skillnad mellan grupperna 

gällande ventilatortid, tid på intensivvårdsavdelning, tid på sjukhus samt mortalitet på 

intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att VAP incidensen var 25 per 1000 ventilatordagar 



 

19 
 

hos kontrollgruppen, studiegrupp ett med kuffad endotrackealtub med slutet sugsystem visade 

en VAP incidensen på 23.9 per 1000 ventilator dagar. Resultatet visade även att studiegrupp 

två med kuffad endotrackealtub med subglotisk sugkanal där öppen sugning utfördes visade 

en VAP incidensen på 15.7 per 1000 ventilatordagar samt studiegrupp tre med kuffad 

endotrackealtub med subglotisk sugkanal samt ett slutet sugsystem visade en VAP incidensen 

på 14.3 per 1000 ventilatordagar. 

 

Munsköljningsvätskor  

Enligt Darvishi Khezri, Haidari Gorji, Morad och Gorji (2013) minskar munsköljningar risken 

för VAP genom att minimera antalet mikroorganismer och kolonisering till lungorna. Bland 

de olika munsköljningar som finns är Klorhexidin den som benämns som “guldstandard”. De 

har därför i en randomiserad dubbelblind studie jämfört och undersökt den antibakteriella 

effekten hos munsköljningsvätskor, Klorhexidin 0.2%, PersicaTM 10% , matrica 10% samt 

koksalt hos respiratorventilerade personer. Samtliga studiegrupper bestod av 20 personer. 

Resultatet påvisade en antibakteriell effekt hos alla fyra munsköljningsvätskor. Klorhexidin 

visade på bäst antibakteriell effekt ( p < 0.001), därefter i fallande ordning Persica TM ( p < 

0.008), Matrica( p < 0.01) mot S.aureus och S.pneumoniae. En annan randomiserad 

kontrollerad studie visar på Klorhexidins preventiva effekt. Studien utfördes av Munro, Grap, 

Jones, McClish och Sessler (2009) som undersökte den preventiva effekten hos Klorhexidine 

och tandborstning. Grupp ett (n=49) behandlades med tandborstning (var 8:e timme) 

utvecklad av tandhygienistfakulteten. Grupp två (n=44) behandlades med swabar fuktade med 

Klorhexidine 0.12% (var 12:e timme) och grupp tre (n=48) fick en kombinationsbehandling 

av ovanstående. Grupp fyra (n=51) fick normal munvård. Resultatet visar att klorhexidin 

0.12% (var 12:e timme) minskade incidencen för VAP dag tre om CPIS < 6 vid studien start 

samt försenade uppkomsten av tidig VAP om den sattes in redan vid ventilatordag ett. 

Klorhexidine hade däremot ingen preventiv påverkan om personen redan drabbats av VAP. 

En kvasi-experimentell studie av utförd av Hsu, Liao, Li & Chiou (2011) undersökte 

skillnaden mellan munvårdsvätskor som en del av sjuksköterskornas strävan efter mindre 

kolonisation av mikroorganismer i munhålan som en del i det VAP preventiva arbetet. 

Munvårdsprotokollet bestod av barntandborste, fluortandkräm, 20 ml spruta (100 ml vätska), 

vaselin eller läppbalsam samt sugning vid behov. Munvården i protokoll ett (n=27)bestod av 

vatten som användes i enlighet med standarmunvård medan munvården i protokoll två (n=25) 

och tre (n=29) skiljde sig genom att man i stället använde sig av grönt te respektive kokat 

vatten. Som rutin skedde munvård en gång per dag i alla grupper. Resultatet visade att 
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användandet av kokat vatten gav bättre munstatus än användandet av grönt te hos 

respiratorventilerade personer. 

 

Tandborstning 

Enligt Munro et al. (2009) är koloniseras mun/svalj av mikroorganismer som Stafylococcus 

aureus, Streptococcus pneumoniae samt gramnegativa stavar en riskfaktor för VAP. Plack på 

tänderna kan då fungera som en livsmiljö för mikroorganismer som MRSA samt Pseudomona 

eruginosa. De har därför utvärderade den preventiva effekten av tandborstning samt 

klorhexidin beträffande uppkomst av VAP. Deras resultat visade att tandborstning (var 8:e 

timme) inte hade någon preventiv effekt vare sig för tidig eller sen VAP. Resultatet visade att 

tandborstning inte påverkade CPIS värdet. En annan studie har undersökt hur tandborstning 

minskar VAP associerade bakterier. Studien var randomiserad kontrollerad och utfördes av 

Needleman et al. (2011). Två grupper utformades i studien (n=46), där studiegruppen använde 

sig av eltandborste och kontrollgruppen en swab (sponge toothette). Båda grupperna i studien 

fick munvård fyra gånger per dag (kl 06:00, 12:00, 18:00 samt 24:00) där tandborstningen 

utfördes under 30 sekunder per kvadrant (totaltid 2 minuter). Grupperna fick vardera 20 ml 

0,2% Klorhexidin vid varje tillfälle, applicerat på swab alternativt tandborste. Därefter sögs 

överflödig vätska bort enligt sugrutin. Resultatet visade att munvård med eltandborste 

minskar plack redan från dag ett, för att totalt halvera mängden plack under vårdtiden. VAP 

associerade bakterier sänktes tiofaldigt. Ett annat sätt att minimera plack kan vara kokat 

vatten, vilket Hsu et al. (2011) har funnit i sin studie där man jämförde kokat vatten, grönt te 

och vanligt vatten. 

 

4.2 Preventiva metoder med mobilisering 

Kategorin Preventiva metoder med mobilisering består av två subkategorier: Vändningar och 

mobilisering samt Vändning som föregås av sugning.  

 

Vändningar och mobilisering    

Mauri et al. (2010) menar att apiration av maginnehåll är en känd riskfaktor för VAP. Hög 

huvudända ≥30°(semiliggande position) minskar incidens för aspiration av maginnehåll hos 

intuberade på en intensivvårdsavdelning. De menar att incidensen för VAP är hög trots den 

här rekommendationen. Därför har en variant på lateral-horisontal position undersökts i en 

prospektiv pilotstudie. Studien sökte den lateral-horisontala positionens preventiva effekt. 

Studiegruppen (n=10) har haft personer i lateral-horisontal position, liggandes på sida med en 
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horisontal endotrackealtub. Kontrollgruppen (n=10) har haft personer i semiliggande position, 

halvliggandes på rygg ≥30° med endotrackealtuben i riktning mot trakea. Resultatet visade att 

antalet ventilatorfria dagar ökade i studiegruppen 24 dagar mot kontrollgruppens 8 dagar. 

Aspirationsprevention  av maginnehåll tenderar att vara densamma i båda grupper. Inga 

komplikationer uppkom i studiegruppen av att ligga på sida. En annan studie har undersökt 

hur position att ligga på mage påverkar förekomsten av VAP samt mortalitet hos 

respiratorventilerade personer med akut lungsjukdom (ALI)/ARDS. Studien var en prospektiv 

observationsstudie och utfördes av Mounier et al. (2010). Data hämtad från en databas med 

daglig dokumentation på parametrar för allvarliga nosokomiala infektioner. Informationen är 

tagen mellan åren 2000-2008.  Studiegruppen bestod av personer som fick position på mage 

(n=199) utifrån beslut taget av patientansvarig läkare. Kontrollgruppen bestod av personer 

som fick semiliggande position (hög huvudända, n=199). Resultatet visade att risken för att 

utveckla VAP inte påverkades nämnvärt hos personer med ALI/ARDS som låg på mage, 

däremot minskade risken för dödlighet om personen fick ligga på mage i minst ett dygn. 

Forskning bekräftar enligt Pattanshetty och Gaude (2010) att olika kombinationer av 

andningsgymnastik har spelat viktiga roller, för sig samt bidragit till en ny lungexpansion och 

kortsiktig förbättrat total lung och torax compliance samt flödeshastigheter vid utandning. De 

undersökt multimodal sjukgymnastik som en VAP preventiv åtgärd i en prospektiv 

randomiserad studie. Kontrollgruppen samt studiegruppen fick manuell hyperinflation med en 

2 liters revivator kopplad till 100% O2 15 L/min, vilket utfördes under 20 minuter två gånger 

per dag. Hos studiegruppen utfördes även thoraxvibration genom en fin oscillerande rörelse 

med fingertopparna samt sugning. Personen lades slumpmässigt på höger eller vänster sida, 

varpå en hand placerades på bröstkorgens framsida och den andra placerades på bröstkorgens 

laterala sida. Efter sugning höjdes huvudändan till 30-45º under 30 minuter för att därefter 

läggas på sida igen. Vändningar från sida till sida skede varannan timme. CPIS poäng var 7.6 

innan sjukgymnastiken påbörjades i båda grupper. Resultatet visade på en märkbar sänkning 

av CPIS i båda grupperna mot slutet av respirator behandlingen 3.7 för studiegruppen samt 

5.2 för kontrollgruppen. Däremot visade studiegruppen en lägre mortalitet (24%) mot i 

kontrollgruppen (49%). En prospektiv randomiserad följdstudie gjord av Pattanshetty och 

Gaude (2011) undersökte om multimodal sjukgymnastik påverkade återhämtningstakten samt 

förhindrade komplikationer. Kontrollgruppen (n=86) fick manuell hyperinflation samt 

sugning. Studiegruppen (n=87) följde ett protokoll för multimodal sjukgymnastik, manuell 

hyperinflation , sugning och positionen som användes var hög huvudända. Multimodal 

sjukgymnastik samt manuell hyperinflation utfördes av respiratorterapeut två gånger per dag. 
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Resultatet visade på att tidig VAP (<5 dagar) var 26.4% för studiegruppen samt 33.7% för 

kontrollgruppen. Resultatet visade även på att mortaliteten var 27.6% i studiegruppen mot 

45.3 % i kontrollgruppen. 

Vändning som föregås av sugning 

Chao, Chen, Wang, Lee, och Tsai (2009) menar att det onormala salivflödet kan medföra risk 

för överväxt av organismer i orofarynx, förebyggande strategi som omfattande munhygien är 

inriktade på att minska bakteriefloran i munhålan. De har i en studie om sugning i munhålan 

innan vändning undersökt om incidensen för VAP kan reduceras. Studien har jämfört två 

grupper. En standardiserad rutin användes hos kontrollgruppen genom endotrackeal sugning 

följt av sugning av munhålan. Rensugning under 10 sekunder av munhålan lades till i 

studiegruppen innan all vändning utfördes. Resultatet visade att sen VAP utvecklades hos 

15.1% i kontrollgruppen men endast 4.9% i studiegruppen. Personer som utvecklade VAP 

samt avled i kontrollgruppen var 33% medan det i studiegruppen var 0%. Antalet 

ventilatordagar var i studiegruppen 15.95 jämfört med kontrollgruppens 19.3 dagar. Antalet 

dagar på intensivvårdsavdelning i studiegruppen 16.38 jämfört med kontrollgruppens 19.77 

dagar. 

 

4.3 Preventiva metoder med nutrition 

Patogenesen för VAP är komplex enligt Morrow, Kollef och Casale (2010) men vanligtvis 

engagerar kolonisering av luftvägar och mag-tarm kanalen med patogena bakterier, formation 

av biofilmer samt mikroaspiration av förorenat sekret. De har därför undersökt probiotika, 

Lactobacillus rhamnosus GGs effekt av att minska incidensen av VAP. Studien var prospektiv 

randomiserad dubbelblind placebo kontrollerad. till Varje person fick två kapslar, därefter 

löstes kapslarna upp till en gel i sterilt vatten som gavs i munnen samt i ventrikelsonden. 

Denna administration skedde två gånger per dag (var 12:e timme). Kontrollgruppen (n=68) 

administrerades identiska kapslar på samma sätt som för studie gruppen (n=70), men dessa 

innehöll placebopreparat. Resultatet visade att förekomsten av VAP var 13 personer (19.1%) i 

studiegruppen samt 28 personer (40%) i kontrollgruppen.  Enligt Chung et al. (2013) är en 

adekvat enteral nutrition hos kritiskt sjuka traumapersoner en svår uppgift som kan medföra 

komplikationer. De har därför utfört en studie som undersökte hur enteral nutrition påverkar 

incidensen för VAP. Studien av typen prospektiv delstudie har undersökt nutritions inverkan 

på personer drabbade av trubbigt våld (n=1100) från åtta traumacenter. Undersökningen 

skedde under första intensivvårdsveckan, och nutritionen bestod av enteral nutrition samt 
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TPN. Grupp 1 (n=109) fick 0 kcal/kg/dag då de var för sjuka för enteral nutrition. Grupp 2 

(n=144) fick 1-2 kcal/kg/dag, dessa hade flest bukingrepp och fick således enteral nutrtion  till 

47%. Grupp 3 (n=274) fick 3-8 kcal/kg/dag via enteral nutrtion till 73%. Grupp 4 (n=282) 

fick  9-15 kcal/kg/dag genom enteral nutrtion till 86%. Grupp 5 (n=291) fick 16-30 

kcal/kg/dag genom enteral nutrtion 93%. Resultatet visade att personer som erhållit störst 

andel enteral nutrition (grupp 5) under den första veckan hade största incidens för VAP 

(49%). Lägst andel VAP efter första veckan med respirator fanns i grupp 1 (23%), som inte 

hade någon nutrition. Deras nutrition påbörjades inte förrän efter åtta dagar. Grupp 1 hade 

även kortast ventilatortid. Resultatet visade även att parenteral nutrition hade en stark 

association med i första hand bakteremi, följt av VAP samt mortalitet. 

 

4.4 Prevention genom utbildning 

Subramanian, Choy, Gobal, Mansor och Ng (2013) menar att VAP preventiva protokoll 

(hädanefter enbart protokoll) bestående av enkla åtgärder medför en bättre utgång när de 

används. De har i en studie undersökt hur sjuksköterskeledd undervisning påverkar 

sjuksköterskors (n=71) kunskap samt hur följsamhet av protokoll påverkar incidensen för 

VAP. Studien av typen kvasiexperimentell använde sig av pre- och posttest. Under pretestet 

beräknades incidensen för VAP på respiratorventilerade personer (n=101) och under posttest 

beräknades incidensen för VAP på respiratorventilerade personer (n=110). Resultatet visade 

att undervisning med 30 minuters powerpointpresentation om VAP, fysiopatologi, 

riskfaktorer och orsaker till VAP samt diagnos ökade från 63.17% till 95.99%. Följsamheten 

av tex hög huvudända (30-45°), munvård med 0.5% klorhexidin lösning med tandborstning 

samt dagliga sedationsuppehåll som en del av det preventiva protokollet ökade från 60% till 

96.6%. Resultatet visade även på att incidensen för VAP sjönk från 39.1% till 15.11% per 

1000 ventilatordagar. Vårdpersonal spelar en viktig roll när det gäller att tillämpa icke-

läkemedelsbaserade förebyggande åtgärder menar Jam Gatell et al. (2012) som är direkt 

relaterad till den vård de ger. Däremot varierar följsamhet kraftigt till VAP preventiva 

rekommendationer. De har i en studie undersökt hur utbildning med avseende på VAP-

kunskap påverkar följsamheten av VAP preventiva metoder samt VAP incidens. Därtill 

studerades om arbetsbelastningen kunde påverka följsamheten av de preventiva metoderna. 

Studiens design var av typen prospektiv kvasiexperimentel pre- och post studie. Studien 

utfördes bland (n=58) sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning. Resultatet visar på att hög 

arbetsbelastning medför lägre följsamhet av VAP preventiva åtgärder som t.ex. användning av 

klorhexidin vid munsköljning. Resultatet visar på brister i handhygien under förstudien. 
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Kunskap visade då att 89.6% visste att händerna skulle spritas innan och efter sugning, något 

som förbättrades till 100% efter interventionen. Följsamheten efter intervention visade att 

spritning av händer innan sugning följdes av 9,8% av deltagarna samt 34,1% efter sugning. 

Resultatet visade även på att varken mer faktisk kunskap eller mer praktisk träning kunde 

bidra till minskad incidens av VAP i det stora hela, vilket Jam Gatell et al, (2012) kunde 

relatera till den höga arbetsbelastningen. Ucgun et al. (2013) har visat att användning av 

isoleringsrum minskar risken för sjukusförvärvd pneumoni men att lite forskning finns på 

intensivvårdsavdelningar.  De har i en studie undersökte om isolering påverkar spridning av 

sjukhusförvärvad pneumoni. Studiedesignen var av typen prospektiv kohortstudie. Under den 

första perioden som pågick i två år användes en fyrbäddssal. Under andra perioden som också 

pågick i två år användes tre stycken tvåbäddssalar. Resultatet visar att användning av 

isoleringsrum in samband med respiratorvård sänker prevalensen för VAP från 48.1 till 37.6 

fall per 1000 ventilatordagar. 

 

5. Diskussion    

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att samla aktuell forskning som berör VAP-

preventiva åtgärder som kan utföras av vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar. Den 

integrativa designen medgav att såväl kvalitativa som kvantitativa data kunde användas och 

sammanställas i resultatet, och enligt Whittemore och Knafl (2005) är detta en av de bättre 

sätten att fånga upp forskning till en litteraturstudie eftersom olika typer av källor används 

och den holistiska förståelsen blir större. Litteraturstudiens resultat består av 21 vetenskapliga 

artilar, varav 17 är kvantitativa och resterande fyra har både kvalitativ- och kvantitativ ansats. 

Något som starkt bidrog till överrepresentationen av studier med kvantitativ ansats var 

litteraturstudiens syfte som gick ut på att studera olika åtgärder och dess effekter. Vid 

samlandet av data hittades många kvalitativa artiklar som beskrev troliga preventiva åtgärder 

men som utelämnat om det fanns någon fastställd eller mätbar effekt, och som därför 

exkluderades. Vidare framkom artiklar som studerat flertalet VAP-prevetiva åtgärder, men 

där effekten inte visat sig vara preventiv och som därmed motsatte litteraturstudiens 

grundsyfte att få fram åtgärder som bevisats vara VAP-preventiva. I och med detta kan 

relevant forskning ha sållats bort, och detta är något som kan ses som en svaghet med studien. 
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Forskning ska enligt Forsberg och Wengström (2010) ses som färskvara, och för att få bäst 

möjlig vetenskaplig förankring har så ny forskning som möjligt användas i denna 

litteraturstudie. Artiklarna som använts är av den anledningen fem år eller yngre, med 

undantag för sökningarna gjorda i Cinahl där begränsningen blev satt till mellan 2009-2014 

med anledning av avsaknad av artiklar för år 2015. Begränsningarna för de båda databaserna 

skiljer sig något, då databaserna är olika uppbyggda. Det smala tidsspannet möjliggör en 

koncentration av ny forskning av hög kvalitet, men medför även att äldre men fortsatt relevant 

forskning missas. 

Artikelgranskningen genomfördes i flera steg i enlighet med Whittemore och Knafl (2005). 

Författarna valde en granskningsmall där både kvalitativa och kvantitativa studier kan 

granskas, något som kan ses som en svaghet med studien. Det har inneburit ett större arbete 

för författarna att verkligen sätta sig in i vad som granskas och att detta skett helt utan egna 

åsikter. Vid ett såpass stort arbete som gjorts, hade i stället en granskningsmall anpassad till 

kvantitativ data med fördel kunnat användas, och likaså en mer anpassad mall för de studierna 

som hade både kvalitativ samt kvantitativ ansats. Detta hade dels underlättat författarnas 

arbete tidsmässigt, men även säkerhetsmässigt då granskningarna nu istället gjorts i flera 

omgångar för att undgå misstag. Artiklarna är bedömda till “Hög (I)”, “Medel (II)” eller “Låg 

(III)” kvalitet. Samtliga artiklar med "låg" kvalitet har exkluderats. En styrka är att många av 

valda artiklar har blivit bedömda som "hög kvalitet" (I), utav båda författarna individuellt 

samt gemensamt.  

Ett krav har varit att alla relevanta artiklar ska föra ett etiskt resonemang, och vid tillfällen det 

inte gått att påvisa ett sådant har artiklarna exkluderats. En av de inkluderade artiklarna 

redogjorde inte för detta resonemang, varför författarna då tog kontakt med publiserande 

tidsskrift via mail. Bekräftande svar inväntaes innan artikeln godkändes att ingå i 

litteraturstudien. En annan artikel, utförd av Darvishi Khezeri et al. (2013), gick ut på att 

frånta patienter den preventiva effekten av en åtgärd, och på så sätt utvärdera hur stor denna 

åtgärds preventiva effekt var. Författarna var tveksamma till om detta kunde anses som ett 

etiskt försvarbart beteende, men valde slutligen att inkludera artiklen då den ändå redogjorde 

för ett etiskt resonemang.  

Litteraturstudiens resultat baseras på vetenskapliga artiklar från elva länder. Författarna menar 

att resultatet speglar det VAP preventiva arbetet internationellt, men att denna bild inte är 

fullständig. Resultatet visar på hur man i andra delar av världen funderar kring att sänka 
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förekomsten av VAP, och hur väl dessa metoder fungerar i praktiken. En svaghet som kan 

uppfattas med studien är det faktum att vissa preventiva metoder som framkommit i resultatet 

är starkt beroende av vilket land forskningen bedrivits. Ett annat faktum med en stor spridning 

av länder, 11 till antalet över hela världen, gör att ett resultat kan vara svårt att ta till sig "på 

hemmaplan" i Sverige. Detta behöver inte nödvändigtvis ses som en svaghet, men resultatet 

kan upplevas otraditionellt i vissa avseenden. För en mer riktad information, med exempelvis 

hur vi i Sverige kan hantera olika preventiva åtgärder och metoder, bör studierna komma från 

Sverige eller närliggande länder geografiskt eller kulturmässigt. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna integrativa litteraturstudie har varit att beskriva preventiva åtgärder gällande 

VAP, utförd av intensivvårdssjuksköterskor eller annan vårdpersonal på intensivvårds-

avdelning. Resultatet påvisar flertalet VAP-preventiva åtgärder, och presenteras genom 

kategorierna Preventiva metoder med luftvägarna, Preventiva metoder med mobilisering, 

Preventiva metoder med nutrition, samt Prevention genom utbildning.  

 

Preventiva metoder med luftvägarna 

Att hantera övre och nedre luftvägar preventivt, bland annat även genom nasal omvårdnad, 

har visat sig minimera riskerna för att VAP ska utvecklas. Wei et al. (2013) har visat hur 

fysiologiskt havssalt kan minska riskerna för VAP. I likhet med Wei et al. (2013) har 

Christensen et al. (2010) ) i en pre- och post studie med parallella kontrollgrupper undersökt 

hur en vätska med lägre koncentration av natrium (7.8 mEq/L) kan användas innan sugning i 

den endotrakeala tuben. Resultatet visar att VAP sänktes från 4.2 till 1.6 per 1000 

ventilatordagar. En slutsats baserat på ovanstående studier är att saltlösningar i låga 

koncentrationer kan användas som preventiva omvårdnadsåtgärder mot VAP. 

Vidare påvisades VAP- preventiva effekter av att rensuga munhålan vid upprepade tillfällen 

för att undvika aspiration (Sole et al., 2011). Vid de tillfällen saliv ändå rinner ner i svaljet 

minimerar en kontinuerlig kufftrycksmätare riskerna för aspiration (Lorente et al., 2014). En 

observationsstudie utförd av Jain och Tripathi (2011) har undersökt manuell samt kontinuerlig 

kuff monitorering under neurologiska operationer. Kontrollgruppen (n=50) hade manuell 
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monitorering, studiegruppen (n=50) kontinuerlig. Studieresultatet visade att samtliga 

deltagare höll det önskade trycket på 25 cm H2O, samt att ingen drabbades av 

aspirationspneumoni. Ovansående studier indikerar att kufftrycket har en avgörande roll vid 

aspirationspneumonier och VAP, men att det inte spelar någon roll om det sköts manuellt eller 

via kontinuerlig mätning så länge optimalt tryck hålls. 

Användning av subglotisk sugkanal har visat sig vara en VAP-preventiv åtgärd i de fall saliv 

runnit ner till kuffen, och ansamlats där (Hamishekar et al., 2014). Lacherade et al. (2010) 

undersökte i en randomiserad kontrollerad studie om subglotisk sugkanal kan påverka 

incidensen för mikrobiologisk VAP. Studiegruppen (n=169) fick intermittent subglotisk 

sugning var 90 minut, jämfört med kontrollgruppen (n=164) som inte fick någon subglotisk 

sugning. Resultatet visade att subglotisk sugning minskade tidig VAP från 25.6% till 14.8%, 

och  sen VAP från 33% till 18.3%. Ovanstående studier indikerar att rensugning av munhåla, 

kontroll av kufftryck, samt rensugning av saliv som ansamlats ovan kuffen med hjälp av 

subglotisk sugkanal kan motverka att bakterier hamnar nedanför kuffen och orsaka VAP.  

För att undvika att kontaminera sugkatetern innan sugning kan man använda sig utav slutna 

sugsystem (Hamishekar et al., 2014; Juneja et al., 2011). En studie gjord av Åkerman, 

Larsson och Eriksson (2014), undersökte hur slutet och öppet sugsystem påverkar incidensen 

på VAP. Två kohorters skapades: slutet system (n=65) samt öppet system (n=61). Resultatet 

visar inte på någon skillnad mellan öppet och slutet sugsystem mellan dessa båda grupper. 

Resultatet av ovanstående artikel påvisar till skillnad mot Hamichekar et al. (2014) och Juneja 

et al. (2011) att ett slutet sugsystem inte utgör någon preventiv effekt, varför det kan vara 

inducerat med fortsatt forskning inom detta område.  

Litteraturstudiens resultat visar att munsköljningsvätskor, t.ex Klorhexidin 0.12% eller 0.2%, 

kan verka som förebyggande åtgärder mot lunginfektioner (Darvishi Khezri et al., 2013; 

Munro et al., 2009). Även Tantipong et al. (2008) och Koeman et al. (2006) har i 

randomierade kontrollerade studier undersökt Klorhexidins förebyggande effekt gällande 

VAP. Deras studieresultat visade på att Klorhexidin utgör en säker och effektiv VAP-

preventiv metod. Ett annat sätt att använda klorhexidin är att låta patienten innan elektiv 

operation utföra munsköljningar två gånger per dag under tre dagar. En sådan studie har 

Nicolosi, del Carmen Rubio, Martinez, González och Cruz (2014) utfört. Innan operation 

gjordes en bedömning av tandläkare, som undervisade patienten i munvård samt förklarade 

hur munsköljningen skulle utföras efter tandborstning. Resultatet visar på en signifikant 
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minskning i VAP incidensen från 8.7% till 2.7%, samt kortare sjukhusvistelse. Ovanstående 

studier visar att Klorhexidin som munsköljningsvätska kan användas som VAP -preventiv 

metod. 

I resultat framkommer även att andra munsköljningsvätskor, såsom kokat vatten, medför en 

bättre munstatus. Liknande resultat har Yao, Chang, Maa, Wang och Cheng (2011) funnit i en 

randomiserad kontrollerad studie på en neuro-intensivvårdsavdelning där studiegruppens 

munvård skede med kokat vatten två gånger om dagen under en veckas tid. Resultatet visade 

att kokat vatten hade en VAP preventiv effekt samt bättre munstatus och bättre plackindex. 

Resultatet visade även att den ackumulerade VAP-frekvensen var mycket lägre i 

studiegruppen (17%)  mot kontrollgruppens (71%). Resultatet av denna litteraturstudie 

indikerar att kokat vatten som munsköljningsvätska kan bidra som en VAP preventiv åtgärd. 

Munvården vid respiratorvård anses som en viktig del i det VAP-preventiva arbetet. 

Resultatet visade att användning av eltandborste var 6:e timme minskar plack under vårdtiden 

samt att VAP-associerade bakterier sänktes tiofaldigt (Needleman et al., 2011). Däremot 

framkom det i studien gjord av Munro et al. (2009) att tandbortsning var åttonde timma inte 

hade någon VAP-preventiv effekt, till skillnad från en studie gjord av Fields (2008) som i en 

randomiserad kontrollerad studie funnit att tandborstning med tandkräm var 8:e timme istället 

för var 12:e timme kan leda till noll incidens av VAP. Studien fick avbrytas i förtid efter 6 

månader då VAP-förekomsten i de båda grupperna skiljde sig i såpass hög grad att en vinst i 

att inkludera samtliga deltagare till studiegruppen och dess behandling sågs. Studiegruppen 

hade då 0% VAP, jämfört med  4.265% i kontrollgruppen. Förekomsten av plack hos 

respiratorventilerade personer (n=137) har undersökts i en deskriptiv korrelationsstudie av 

Jones et al. (2011). En tandhygienist färgade tänderna med fluorescein som enbart var synlig 

med UV-ljus. Sjuksköterskor utförde munvård som bedömdes av tandhygienist, där tänderna 

synades tand- för- tand med UV-ljus. Varje tand delades in i tio områden som poängsattes 

efter plack (1) eller inte plack (0). En tand kunde således få som mest tio poäng. Resultatet 

visade att munvård sänker mängden plack i munhålan mellan dag ett (73%) och sju (63%). 

Resultatet visade även på att plack fanns huvudsakligen (70%) på molar och premolara 

tänder. En slutsats baserat på resultatet kan vara att tandborstning kan vara en VAP preventiv 

metod om den görs tillräckligt ofta, med rätt teknik och att de molar- och premolara tänderna 

inte missas då det kan sitta en tub i vägen.  
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Preventiva metoder med mobilisering  

Studier har visat att olika positioner kan bidra till en bättre återhämtning och minskad risk för 

VAP. Litteraturstudiens resultat har visat att lateral-horisontal position samt hög huvudända 

kan öka antalet ventilatorfria dagar (Mauri et al., 2010). Resultat har även visat att positionen 

att ligga på mage vid ALI/ARDS inte ökar incidensen för VAP samt att dödligheten minskar 

om personen ligger mer än ett dygn på mage (Mounier et al., 2010). Liknande resultat har 

Beuret (2002) funnit i en randomiserad studie som undersökte om positionen ligga på mage 

kan var en VAP-preventiv åtgärd hos personer med hjärnskada som låg i koma. 

Studiegruppen (n=25) vårdades på mage under fyra timmar varje dag, kontrollgruppen (n=26) 

vårdades med hög huvudända. Resultatet visade att incidensen för VAP var lägre i 

studiegruppen som vårdades intermittent på mage. VAP-incidensen var i studiegruppen 20% 

mot kontrollgruppens 38.4% vid höghuvudända. Resultatet visade även på att det inte fanns 

några allvarliga konsekvenser med att vårda på mage.  

I resultatet framkommer att rensugning av munhåla innan vändning minskar incidensen för 

VAP, minskar mortaliteten, minskar antalet ventilatordagar samt minskar antalet dagar på 

intensivvårdavdelning (Chao et al., 2009). Detta resultat indikerar att de olika positionerna 

lateral-horisontal, ligga på mage, samt den rekommenderade standarden hög huvudända kan 

bidra i det VAP-preventiva arbetet, vilket även kan förstärkas av rensugning av munhålan 

innan vändning. 

Resultat har visat att multimodal sjukgymnastik kan minska incidensen för tidig VAP då den 

sänker CPIS värdet (Pattanshetty & Gaude, 2010). Det framkommer vidare att multimodal 

sjukgymnastik i kombination med hyperinflation, sugning samt positionen hög huvudända 

visar att incidensen för VAP samt dödligheten minskar (Pattanshetty & Gaude, 2011). En 

liknande studie har utförts av Castro, Calil, Freitas, Oliveira och Porto (2013) som i en kohort 

studie undersökt om sjukgymnastik, toraxperkussion, endotrakeal sugning samt mobilisering 

av armar och ben kunde minska respiratortid, minska tid på intensivvårdsavdelning, minska 

mortalitet samt minska lunginfektioner. Studiegruppen (n=73) fick sjukgymnastik fyra gånger 

per dag, och kontrollgruppen (n=73) fick sjukgymnastik en gång per dag. Resultatet visade att 

studiegruppen med sjukgymnastik fyra gånger per dag hade kortast tid kopplade till respirator, 

kortast tid på intensivvårdsavdelning samt lägst antal lunginfektioner. Resultatet indikerar att 

sjukgymnastik skulle kunna minska incidenserna för VAP, men för få studier finns i ämnet för 

att entydigt kunna säkerställa detta. 
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Preventiva metoder med nutrition 

Beroende på sjudomstillstånd och allmänt hälsostatus, kan nutrition ha en både positiv och 

negativ effekt på VAP (Chung et al., 2013). Studien gjord av Morrow et al. (2010) visade på 

att Lactobacillus rhamnosus kunde användas som en VAP -preventiv metod. Gu, Deng, Gong, 

Jing och Liu (2013) har i en meta-analys av randomiserade kontrollerade studier undersökt 

användandet av probiotika. Resultatet visar att användandet av probiotika i första hand sänkte 

incidensen för nosokomiala infektioner, följt av en sänkning av VAP, samt att vårdtiden 

minskade på intensivvårdsavdelningen. Resultaten från både Chung et al. (2013) och Morrow 

et al. (2010) indikerar att probiotika kan vara ett intressant komplement i det VAP-preventiva 

arbetet. 

Prevention genom utbildning 

Intensivvårdssjuksköterskor har via sin vidareutbildning en fördjupad kunskap om den svårt 

sjuke patienten, och stor vikt läggs på utbildning i strävan efter att förbättra vården och arbeta 

preventivt. Som intensivvårdssjuksköterska har man det övergripande ansvaret för de 

omvårdnadsåtgärder som blir aktuella, samt att arbeta preventivt för att främja tillfrisknandet   

(Swenurse, 2012). Vid respiratorbehandling ska intensivvårdssjuksköterskan inneha god 

kunskap om respiratorn och vården runtomkring, såsom att underlätta andningsarbetet genom 

bortsugning av slem i mun eller tub. Virginia Henderson betonar vikten av att sjuksköterskan 

ska se till patientens basala behov, såsom andning och hygin, under den tid som denne är 

oförmögen att klara detta själv (Kirkevold, 2000). Med detta som grund menar författarna att 

utbildning är en viktig del i det preventiva arbetet, för att förstå konsekvenserna för om man 

inte följer gällande riktlinjer eller preventiva protokoll. 

Litteraturstudiens resultatet har visat att sjuksköterskors kunskap och följsamhet av VAP-

preventiva protokoll kan minska incidensen för VAP, t.ex genom att tillämpa hög huvudända, 

munvård med klorhexidin samt sedationsuppehåll (Subramanian et al., 2013). Detta stöds i 

flertalet studier, bland annat en gjord av Viana, Bragazzi, Couto de Castro, Alves och Rocco 

(2013), som i en icke kontrollerad studie undersökte om VAP-preventiva protokoll som 

belyste  kunskapsintervention samt träning i korrekt munvårdsteknik kunde minska VAP. 

Resultatet visade att VAP-incidensen sänktes från 18.6 till 11.8 per 1000 ventilatordagar. 

Liknande resultat visas i en observationsstudie med pre- och postintervention gjord av 

Babcock et al. (2004), som studerat om undervisning av VAP etiologi, epidemiologi, 

riskfaktorer samt prevention kan påverka VAP-incidensen. Resultatet visade att VAP-
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frekvensen sänktes med 46% från 8.75 till 4.74 per 1000 ventilatortimmar. En slutsats från 

ovanstående artiklar är att undervisning kring praktiskt handhavande, orsaker, riskfaktorer, 

prevention, m.fl. ökar chanserna för att minska antalet VAP.  

Trots att intensivvårdssjusköterskor innehar en fördjupad kunskap om hälsa och vård, har 

studier visat att sjuksköterskor inte alltid följer VAP-preventiva protokoll. Detta visas i en 

studie gjord av Arroliga et al. (2012), som i en retrospektiv kohortstudie undersökt 

sjuksöterskors samt respiratorterapeuters följsamhet av ett VAP-preventivt 

munvårdsprotokoll. Studiens resultat visade att munvården förbättrades avsevärt när 

respiratorterapeuterna tog över, från 33% till 97%. Denna studie kan indikera att det saknas 

kunskap om bakomliggande orsaker till VAP, vikten av att man bör följa preventiva protokoll, 

samt konsekvenserna för om man inte följer dessa. Vidare innebär ovanstående att VAP-

preventiva protokoll endast är preventiva om tillräckligt med kunskap om VAP erhållits först.  

En faktor som har visat sig störa det VAP-preventiva arbetet trots att fullgod kunskap erhållits 

är hög arbetsbelastning (Jam Gatell et al., 2012). Liknande resultat har visats i en prospektiv 

observations studie av  Blot et al. (2011), som undersökt hur förhållandet 

patient/sjuksköterska påverkar risken för VAP på 27 intensivvårdsavdelningar i nio 

europeiska länder. Resultatet visade att förhållanden som överstiger en patient per 

sjuksköterska (1/1) är förenat med högre risk för VAP. En slutsats av detta är att mer kunskap 

och mer träning i VAP-preventiva åtgärder inte räcker, utan hänsyn måste även tas till 

arbetsbelastning samt antalet personal.  

Klinisk implikation 

Litteraturstudien visar att ett flertal preventiva åtgärder finns att ta till i det VAP-preventiva 

arbetet, samt att några av dessa metoder visar en möjlighet till att sänka frekvensen av VAP 

till 0%. För att detta ska vara möjligt krävs, enligt resultatet, till en början att samtlig personal 

som är inblandad i patientens vård har uppdaterad och tillräcklig kunskap kring vad gäller 

hela konceptet av VAP: orsaker till insjuknande, vad det är för sjukdom, hur den behandlas 

samt hur den kan förhindras. Därefter har resultatet visat att ett VAP-preventivt protokoll har 

en stor betydelse för om patienterna insjuknar eller inte, vilket innebär att utbildning och 

preventivt protokoll i kombination bör sänka frekvensen av insjuknande i VAP. Studien har 

visat att utbildning möjliggör en större kunskapsnivå bland personalen, vilket kan bidra till att 

fler ser en vinst i att aktivt arbeta med preventiva åtgärder. Bland de åtgärder som finns 
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sammanställt i resultatet har exempelvis munvård i form av tandbortsning och 

munsköljningsvätska potential att kraftigt minska frekvensen av VAP. 

Slutsats 

Intensivvårdssjuksköterskors eller annan vårdpersonal på intensivvårdsavdelnings preventiva 

åtgärder mot VAP har visat sig vara preventiva metoder med luftvägarna, preventiva metoder 

med mobilisering, preventiva metoder med nutrition samt prevention genom utbildning. ICN:s 

etiska kod menar att sjuksköterskan har ett ansvar i att hålla sig uppdaterad samt förmedla 

kunskap om ny forskning som en del av omvårdnadsansvaret samt säkerställa att 

evidensbaserad vård bedrivs på en intensivvårdsavdelning, något som även stöds av HSL. 

Författarna ser även ett behov av att sjuksköterskor som arbetar med mekaniskt ventilerade 

personer behöver stöd från den organisation de arbetar i. Behovet av mer forskning är 

angeläget kring beskrivna områden för att bedriva en god omvårdnad av personer med 

mekanisk ventilation för att förebygga VAP. 
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år, land 
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Chao, Chen, 

Wang, Lee & 
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Taiwan 

Removal of oral secretion prior 

to position change can reduce 

the incidence of ventilator-

associated pneumonia for adult 

ICU patients: a clinical 

controlled trial study 

Syftet med denna studie var att 

undersöka effekten av oral sekretion 

på aspiration och minska VAP.  

VAP hittades i 24 av 159 (15,1%) av 

patienterna i kontrollgruppen och i fem 

av 102 (4,9%) patienter 

undersökningsgruppen. Åtta av de 24 

VAP patienter dog i kontrollgruppen.  

Men ingen VAP patienter dog 

i studiegruppen. Vistelsetid på IVA 

samt varaktighet av mekanisk 

ventilation reducerades  i 

studiegruppen. 

Chung et al. 

2013. 

 

 

USA 

Experience with an enteral-

based nutritional support 

regimen in critically-ill trauma 

patients 

Vi undersökte nutitions stöd hos 

personer utsatta för trubbigt våld 

från 8 traumacenter. Vi grupperade 

patienter enligt genomsnittlig daglig 

enteral kaloriintaget under de första 

7 dagarna. 

Det fanns 1.100 patienter i IVA med 

behandling under minst 8 dagar eller 

längre. 

Patienter som får flest enterala kalorier 

under den första veckan (grupp 5) hade 

den högsta förekomsten av VAP (49%) 

och den lägsta förekomsten av 

bakteriemi (14%).  Användning av 

parenteral nutrition förknippades med 

bakteriemi, ventilatorassocierad 

pneumoni samt död. 

 

Darvishi 

Khezri, 

Haidari Gorji, 

Morad & 

Gorji. 2013. 

 

Iran 

Comparison of the 

antibacterial effects of matrica 

& PersicaTM and chlorhexidine 

gluconate mouthwashes in 

mechanically ventilated ICU 

patients: a double blind 

randomized clinical trial 

 

Syftet var att bestämma och jämföra 

antibakteriel effekt hos munvätskor 

av klorhexidinglukonat 0,2%, 

naturläkemedlet matrica10% 

(kamomillextrakt), PersicaTM 10% 

och normal saltlösning hos 

intensivvårdsavdelning patienter. 

Efter intervention minskad förekomsten 

av bakteriekolonier i alla fyra grupperna 

(p <0,001). 

Munsköljning med klorhexidin (p 

<0,001), PersicaTM (p = 0,008) och 

matrica (p = 0,01) hade en signifikant 

antibakteriell effekt på S. aureus och S. 

pneumoniae (p <0,001). 

 

 

Hamishekar 

et al. 2014. 

 

 

 

Iran 

Ventilator-associated 

pneumonia in patients 

admitted to intensive care 

units, using open or closed 

endotracheal suctioning 

Syftet med studien var att  

utvärdera effekten av slutna 

sugsystem (CTSS)samt  

öppet sugsystem (OTSS). 

 
 

Rensugning av subglottikt sekret 

minskade incidensen för VAP (P < 

0,05). 

Användning av CTSS jämfört med 

OTSS visade inte statistiskt signifikant 

effekt på VAP förekomst i multivariat 

analys. 

Fukt värme växlare (HME) istället för 

luftfuktare minskade denna risk. 



 

 

 

Hsu, Liao, Li 

& Chiou. 

2011. 

 

 

 

Taiwan 

The effects of different oral 

care protocols on mucosal 

change in orally intubated 

patients from an intensive care 

unit 

 

Syfte var att jämföra effektiviteten 

av tre olika munvårdsprotokoll hos 

intuberade patienter. 

Förändringen på munslemhinna var 

betydligt mindre på sex delskalor 

(labialslemhinna, tungslemhinna, 

tandkötts färg, gingivit, salivstatus samt 

mängden plack) i gruppen 

 med kokt vatten än i kontrollgruppen 

(p <0,05). 

Förändringar var betydligt mindre på 

två subskalor (salivstatus samt mängden 

plack) i gruppen med grönt te än i 

kontrollgruppen (p <0,05). 

Jam Gatell et 

al. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanien 

Assessment of a training 

programme for the prevention 

of ventilator-associated 

pneumonia 

 

Syfte var att bedöma effekten av 

träningsprogram för sjuksköterskor 

gällande kunskap om VAP, 

följsamhet av VAP förebyggande 

åtgärder, VAP incidens samt 

bestämma huruvida 

arbetsbelastningen påverkar 

följsamhet av preventiva 

omvårdnads rutiner.  

Efter interventionen har sjuksköterskor 

svarat på fler frågor korrekt än före 

interventionen 17.87 % mot15,91%, (p 

= 0.002). 

Följsamhet av följande åtgärder blev 

bättre efter interventions (p = 0.001): 

användning av minsta möjliga 

ventrikelsond, kontrollerad aspiration 

av subglottisk sekret och kufftryck, 

användning av oralt klorhexidin vid 

munvård och dokumentation av 

endotrakealtuben fixeringsmått. 

VAP incidensen blev oförändrad under 

hela studien.  

 Mot slutet av studien sågs en trend mot 

lägre förekomst av sena VAP  

(4.6 jämfört med 3.1 episoder / 1000 

ventilations dagar p = 0.37). 

 

Juneja et al. 

2011. 

 

 

Indien 

Comparing influence of 

intermittent subglottic 

secretions drainage 

with/without closed suction 

systems on the incidence of 

ventilator associated 

pneumonia 

 

Syfte var att studera inverkan av 

intermitent subglotisk sugning 

(ISD) med/utan slutet sug system 

(CSS) på incidensen av VAP 

Incidens för VAP i grupp A, B, C och 

D var 25, 23.9, 15.7 och 14.3 per 1000 

ventilationsdagar  (P = 0.04). 

Det fanns ingen signifikant skillnad i 

längden på ventilatortid (P = 0.33), tid 

på iva (P = 0.55), tid på sjukhus (P = 

0.36) och IVA dödlighet (P = 0.9) bland 

de fyra grupperna. 



 

 

Lorente et al. 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanien 

Continuous endotracheal tube 

cuff pressure control system 

protects against ventilator-

associated pneumonia 

 

Syftet med denna studie var att 

jämföra incidensen av VAP i ett stort 

antal patienter (n = 284), som 

behandlats med antingen 

kontinuerlig eller intermittent 

kontroll av kufftryck i 

endotrakealtuben  

Vi fann en lägre förekomst av VAP 

med kontinuerlig (n = 150) än med den 

intermittenta (n = 134) tryckstyrsystem 

(22,0% mot 11,2%, p = 0,02). 

MLRA visade att den kontinuerliga 

tryckstyrsystem (OR = 0,45; 95% 

konfidensintervall = 0,22-0,89; p = 

0,02) samt användningen av en 

endotrakealtub som har en lumen för 

subglottikt sekretion sugning (SSD) 

(OR = 0,39; 95% konfidensintervall = 

0,19-0,84; p = 0,02) var skyddsfaktorer 

mot VAP.                                                                 

Cox regressionsanalys visade att den 

kontinuerliga tryckstyrsystem (HR = 

0,45; 95% konfidensintervall = 0,24 till 

0,84; p = 0,01) och användningen av en 

endotrakealtub som innefattar ett lumen 

för SSD (HR = 0,29; 95% Cl = 0.15 

0,56, p <0,001) var skyddsfaktorer mot 

VAP. 

Lucchini et 

al. 2011. 

 

 

 

 

 

Italien 

Tracheal secretion 

management in the 

mechanically ventilated 

patient: Comparison of 

standard assessment and an 

acoustic secretion detector 

Syftet var att fastställa effekten av 

TBA Care i att upptäcka sekret, 

jämfört med standard indikationer. 

Vi analyserade 1705 sugningar i 

kontrollgruppen och 1354 i gruppen 

med akustisk sekretions detektor. 

Grupp med akustisk sekretions detektor 

hade färre sugningar per dag (3.9 mot 

4,8 , P < 0,002) och ett lägre antal 

onödiga sugningstillfällen (4% mot 

12%, P <0,001). 

Grupp med akustisk sekretions detektor 

Utfördes 97% av sugningarna på given 

signal. 

Klinisk försämring (65%) var den mest 

frekventa indikationen för sugning i 

kontrollgruppen. 

Incidensen för VAP var likartad i båda 

grupperna. 

Mauri et al. 

2010. 

 

 

USA 

Lateral-horizontal patient 

position and horizontal 

orientation of the endotracheal 

tube to prevent aspiration in 

adult surgical intensive care 

unit patients: A feasibility 

study. 

 

Syftet var att testa genomförbarheten 

av den laterala-horisontella 

positionen hos patienten, mätta 

incidensen av aspiration av 

maginnehåll, samt söka efter 

biverkningar relaterade till lateral-

horisontell-position. 

Patienterna var stabila under ventilation 

i position lateral-horisontellt, och inga 

biverkningar har inträffat. 

Antalet ventilatorfria dagar var 8 dagar 

(0-21 dagar) vid positionen hög huvud 

ända mot 24 dagar (12-25 dagar) i 

positionen lateral-horisontell (P <0,04). 

 



 

 

Morrow, 

Kollef & 

Casale. 2010. 

 

 

USA 

Probiotic prophylaxis of 

ventilator-associated 

pneumonia: A blinded, 

randomized, controlled trial 

 

Syftet var att bestämma om  

administration av Lactobacillus 

rhamnosus GG i mun/svalg och 

mage kan minska förekomsten av 

ventilatorassocierad pneumoni 

(VAP). 

Patienter som behandlas med 

Lactobacillus var betydligt mindre 

benägna att utveckla mikrobiologiskt 

bekräftad VAP jämfört med patienter 

som behandlats med placebo (40,0 

jämfört med 19,1%, P =0,007). 

Inga biverkningar relaterade till 

probiotiska administration 

identifierades. 

Mounier et al. 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrike 

Study of prone positioning to 

reduce ventilator-associated 

pneumonia in hypoxaemic 

patients 

Syftet med studien var att undersöka 

om positionen att ligga på mage (PP) 

påverkar ventilator associerad 

pneumoni (VAP) samt dödlighet hos 

patienter med akut lungskada /ARDS 

VAP incidensen var likartad i PP 

grupppen och kontrollgruppen (24 

jämfört med 13 episoder per 1000 

patient ventilator dagar, p = 0.14). 

Efter justering, kunde PP gruppen inte 

minska VAP förekomst (HR 1.64 (95% 

CI 0.70–3.84); p=0.25). Däremot 

minskade sjukhus mortalitet (HR 0.56 

(95% CI 0.39–0.79); p=0.001), utan att 

minska 28-dagars mortalitet (37% i 

båda grupperna). 

Post hoc-analys visar att PP inte 

skyddar mot VAP men när den används 

för > 1 dag, kan PP minska dödligheten 

samt och gynna de sjukaste patienterna. 

 

Munro, Grap, 

Jones, 

McClish & 

Sessler. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

Chlorhexidine, toothbrushing, 

and preventing ventilator-

associated pneumonia in 

critically ill adults 

 

Syfte var att undersöka effekterna av 

munvård på ventilator-associerad 

pneumoni hos kritiskt sjuka patienter 

med mekanisk ventilation. 

Munvården bestod av mekanisk 

(tandborstning), farmakologisk (oral 

klorhexidin), och kombinationen 

(tandborstning samt klorhexidin)  

De fyra grupperna skilde sig inte 

signifikant i klinisk egenskaper. På 

tredje dagen för mätning fanns 249 

patienter kvar i studien. 

Bland patienter utan lunginflammation 

vid studiestart, utvecklades 

lunginflammation hos 24% (CPIS ≥6) 

dag 3 hos de som behandlats med 

klorhexidin.  

Mix model analys visade inte på någon  

preventiv effekt för varken klorhexidin 

(P =0.29) eller tandborstning (P =0.95).  

Däremot minskade klorhexidin 

signifikant incidensen för pneumnoni 

(CPIS ≥6) dag 3 om hos patienter vid 

studie start hade CPIS <6 (P=0,006). 

Tandborstning hade ingen effekt på 

CPIS och kunde inte förstärka effekten 

av klorhexidin.  

Needleman et 

al. 2011. 

 

 

Randomized controlled trial of 

toothbrushing to reduce 

ventilator-associated 

pneumonia pathogens and 

dental plaque in a critical care 

Syfte var att undersöka effekten av 

eltandborste på kolonisering av tand 

plack av VAP -associerade 

organismer samt plackborttagning.  

 

Resultaten visade låg förekomst av 

respiratoriska patogener utan statistiskt 

signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

En statistiskt signifikant reduktion av 

plack skedde med eltandborsten jämfört 



 

 

 

 

 

 

 

 

England 

unit med kontrollbehandlingen; 

Medel plack index dag 5 med 

eltandborste 0,75 [95% 

konfidensintervall (CI) 0,53, 1,00], 

svamp "toothette" 1,35 (95% CI 0,95, 

1,74), p=0.006. Totala antalet bakterier 

var statistiskt signifikant lägre i 

testgruppen vid dag 5. 

Log10 bakterie räkning var för 

eltandborste 5.12 (95% CI 4.60, 5.63) 

och för svamp "toothette" 6.61 (95% CI 

5.93, 7.28), p=0.002. 

 

 

 

Pattanshetty 

& Gaude. 

2010. 

 

 

Indien 

Effect of multimodality chest 

physiotherapy in prevention of 

ventilator-associated 

pneumonia: A randomized 

clinical trial. 

 

Syfte med studie var att utvärdera 

effekten av multimodalitet 

andningsgymnastik som VAP 

prevention hos intuberade och 

mekaniskt ventilerade patienter 

som behandlades på en 

intensivvårdsavdelningar  

 

CPIS minskade signifikant vid slutet av 

extubation/med lyckat resultat eller vid 

utskrivning i båda grupperna (P = 0.00). 

Dessutom noterades en signifikant 

minskning av dödligheten i 

studiegruppen (24%) jämfört med 

kontrollgruppen (49%) (P = 0,007). 

 

 

 

Pattanshetty 

& Gaude. 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Indien 

 

Effect of multimodality chest 

physiotherapy on the rate of 

recovery and prevention of 

complications in patients with 

mechanical ventilation: A 

prospective study in medical 

and surgical intensive care 

units. 

Syftet med studien var att utvärdera 

effekten av multimodalitet 

andningsgymnastik på graden av 

återvinning och förebyggande av 

komplikationer hos vuxna 

ventilerade patienter. 

 

Resultatet visade på en märkbar 

förbättringar beträffande graden av 

återhämtning i studie gruppen jämfört 

med kontrollgruppen (p = 0,000). 

Komplikationer var högre i 

kontrollgruppen (61,6%) 

jämfört med studiegruppen (26,4%). 

Tiden på sjukhus blev längre i 

studiegruppen (16 ± 9,40 dagar) jämfört 

med kontrollgruppen (12,8 ± 6,12 

dagar). 

Lyckad respirator urtränning hos 58 

patienter i studiegruppen och 24 

patienter i kontrollgruppen som var 

statistiskt signifikant. 

 

 

 



 

 

Safdari, 

Yazdannik & 

Abbasi.  

2014. 

Effect of intermittent 

subglottic secretion drainage 

on ventilator-associated 

pneumonia: A clinical trial 

Syftet med denna studie var att 

undersöka effekten av en 

inandningspaus manöver som variant 

av intermittent subglotisk sekret 

dränering (SSD) på incidensen för 

VAP hos patienter med mekanisk 

ventilation. 

VAP hittades i 10 (26,3%) patienter 

som fick SSD och 18 (47,4%) av 

patienterna i kontrollgruppen (p = 

0,04). 

 

 

 

 

 

Sole, 

Penoyer, 

Bennett, 

Bertrand & 

Talbert. 2011. 

 

 

 

 

 

 

USA 

Oropharyngeal secretion 

volume in intubated patients: 

The importance of oral 

suctioning. 

Syftet var att kvantifiera volymen av 

sekret som sugs från orofarynx hos 

kritiskt sjuka patienter.Två olika 

intervall användes för att identifiera 

rekommenderad orofaryngeal 

sugfrekvens. 

 

De flesta av patienterna var män 

(medelålder, 49 år). 

Tre sugpass behövdes för att rensa 

sekret, med en genomsnittlig tid på 48,1 

sekunder. 

Den genomsnittliga volymen av sekret 

vid 2-timmars intervallet var 7,5 ml. 

Fem patienter behövde sugas innan 4-

timmars intervallen. 

För resterande 21 patienterna, mättes en 

volym på 6,5 ml vid 2-timmars 

intervallen och 7,5 ml vid 4-timmars 

intervallen (P = .27). 

De fem patienterna som behövde extra 

sugning hade signifikant mer sekret vid 

2-timmars intervallen (11,6 ml vs 6,5 

ml; P = 0,05). 

 

Subramanian, 

Choy, Gobal, 

Mansor & 

Ng. 2013. 

 

 

 

 

Malaisia 

Impact of education on 

ventilator-associated 

pneumonia in the intensive 

care unit.  

Denna studie syftar till att undersöka 

effekterna av utbildning av 

sjuksköterskor på:   

- kunskaper om  ventilator 

preventiva protokoll (VCB) samt  

följsamhet av VCB bland  

sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning.  

-minskning av incidensen för  VAP 

efter intervention. 

 

Sjuksköterskeleddutbildning ökar 

betydligt sjuksköterskors kunskap om 

(t[70] = −36.19; p < 0.001) och 

följsamhet med (t[65] = −21.41; p < 

0.001) VAP preventivt protokoll. 

Incidensen för VAP, var 39 per 1000 

ventilator dagar under en två månader 

perioden före interventionen. 

Efter intervention sjönk Incidensen för 

VAP till 15 per 1,000 ventilations dagar  

under en två månader perioden efter 

intervention. 

 



 

 

 

 

 

  

Ucgun et al. 

2013. 

 

 

 

 

 

 

Turkiet 

Effects of isolation rooms on 

the prevalence of hospital 

acquired pneumonia in a 

respiratory ICU. 

 

Syftet med studien var att fastställa 

frekvensen av sjukhusförvärvad 

pneumoni (HAP) samt effekten av 

isoleringsrum på frekvensen av 

lunginflammation på IVA. 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan 

patient egenskaper. 

Sjukhusförvärvd pneumoni (HAP) 

utvecklades hos101 patienter (19%). 

Prevalensen för HAP var 22,9% under 

1: a perioden och 17,4% under 2: a 

perioden. 

Under den 1: a och 2: a perioden, var 

densiteten för HAP infektion 22.2 och 

16.1 / 1000 patientdagar och densitet 

för VAP infektion 48,1 och 37,6 / 1000 

ventilatordagar. 

Åttio-sex procent av HAP var VAP. 

 

Wei et al. 

2013. 

 

China 

A new nasal cavity nursing 

methods application in patients 

with mechanical ventilation. 

 

Syftet var att jämföra olika  

omvårdnadsmetoder för näshålan på 

mekaniskt ventilerade patienter 

Incidensen för VAP var i grupp A 

36,76%, grupp B var 30,24%, grupp C 

var 20,38%. 
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Tabell 4. Kvalitetsgranskning av artiklar ingående i litteraturstudien 

Författare/ 

publikations 

år/ land 

Titel Design Metod Analys Urval    

U: Urvalsgrupp 

I: Inklusions kriterier  

E: Exklusions kriterier 
 

Bortfall Etisk granskning Kvalité 

Chao, Chen, 

Wang, Lee & 

Tsai. 2009. 

 

 

 

 

Taiwan 

 

 

 

Removal 

of oral secretion 

prior to position 

change can reduce 

the incidence of 

ventilator-

associated 

pneumonia for 

adult ICU 

patients: a clinical 

controlled trial 

study 

Kvantitativ Randomiserad 

studie.  

Jämförelse mellan 

två grupper. 

SPSS/PC 12.0. 

t-test,  

Chi-squared,  

One-way ANOVA, 

Logistisk regression 

U: Urvalsgruppen bestod av patienter på en allmän-iva i Taipei 

city, med plats för 48 patienter totalt. Kontrollgruppen 

utgjordes av patienter som inkom under fyra månaders tid, från  

september till och med december  (n= 646). Studiegruppen 

utgjordes av patienter (n=574) som inkom under de följande 

fyra månaderna ( mars till och med juni),  

 

I: Från 18 år och äldre. Respiratorbehandling pågått mer än 24 

timmar.  

E: Patienter som diagnostiserats med pneumoni inom 24 

timmar, eller innan intubation.  

 

 

Bortfall (dog): 

Studiegruppen 

=19 

Kontrollgruppen

=29 

 

Etiskt godkänd av 

sjukhusets etiska 

kommitté.  

Hög (I) 

Chung et al. 

2013. 

 

 

 

 

 

 

USA 

Experience with 

an enteral-based 

nutritional support 

regimen in 

critically ill 
trauma patients. 

 

Kvantitativ Prospektiv cohort 

studie. 

STATA 11 (stata 

corp),  

PRISM 5.04 

(GraphPad) 

software 

Pearson´s chi-

square 

 ANOVA. 

U: Access till uppgifter i databas gavs den 2 november 2010, 

och informationen gällde patienter som fanns registrerade 

september 2003 och framåt. Uppgifter från åtta trauma-iva 

samlades och kategoriserades. Uppgifterna som togs var calori-

intag under 24 timmar på patienter som överlevt minst 48 

timmar. 

 

I: Svårt sjuka i chock: hypotension (syst.bltr <90) inom 60 

minuter efter ankomst från AKM, blodtransfusion på basis av 

inre blödning. 

 

E: Isolerad hjärnskada, sedan tidigare organdysfunktion, 

pågående immunoterapi.  

 

 

Totalt n= 1615, 

av dessa 

exkluderades n= 

515 pga för få 

dagar på iva 

eller dödsfall. 

Inkluderade 

som fullföljde 

studien: 1100. 

 

Etiskt granskad av 

kommitté, 

godkänd.  

Medel (II) 



 

 

Darvishi 

Khezri, 

Haidari Gorji, 

Morad & 

Gorji. 2013, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran 

Comparison of the 

antibacterial 

effects of matrica 

& PersicaTM and 

chlorhexidine 

gluconate 

mouthwashes in 

mechanically 

ventilated ICU 

patients: a double 

blind randomized 

clinical trial 

 

Kvantitativ Randomiserad 

dubbel-blind 

studie. 

 

 

T -test, 

ANOVA statistiskt 

test, 

 McNemar Test 

U: Patienter inneliggande på iva under 2011 på Imam 

Khomeini Educational and therapeutic Center  i Sari (Iran). 

 

I: Från 15- till 65-års ålder. Varit inneliggande på iva under tre 

till fyra dagar, endotrackealtub och respiratorbehandling under 

tre till fyra dagar. 

 Nasogastric eller orogastric tub under tre till fyra dagar med 

förutsätting av utebliven mikrobiologisk förändring tydande på 

VAP som inträffat inom 48-72 timmar efter intubation och 

ankomst till iva. Glasgow Coma Scale (GCS) poäng < 8. 

 

E: Ej villiga att delta i studien. 

Återinläggning på iva och reintubation. Maligna och 

autoimmuna sjukdomar. 

Kortisonläkemdelsbehandlingar, strålningsbehandling och 

immunsuppressiv behandling eller tidigare behandling av detta. 

Överkänslighet mot munvatten. Astma, rhinit och dermatitis. 

Atibiotikabehandling inom senaste två veckorna. Användning 

av antimicrobal munvatten över två veckor innan inläggning.  

Mucositis (oral), avancerad periodontal sjukdom. 

Koagulationssjukdomar, antikoaguatiabehandling. Lung- och 

organsystem infektioner.  

Även personer som tidigare inte visat på överkänslighet mot 

munvatten, exkluderdes om de under studiens gång utveckalde 

negativa reaktioner. 

 

 

 

Exkluderade 

enligt 

exklusions-

kriteringerna = 

101st. 

Nekat samtycke 

till att delta i 

studien =21st. 

 

Övrigt bortfall= 

0. 

Godkänd av 

forsknigsråd och 

eitsk kommitté 

inom Mazandaran 

University of 

Medical Science. 

Medel (II) 

Hamishekar et 

al. 2014. 

 

 

 

 

 

Iran 

Ventilator-

associated 

pneumonia in 

patients admitted 

to intensive care 

units, using open 

or closed 

endotracheal 
suctioning. 

 

Kvalitativ 

och 

Kvantitativ 

Prospektiv, 

randomiserad 

studie.  

SPSS 16. 

Fisher exact test. 

Logistic regression 

analys med "Enter" 

metod. 

U: Studien sträckte sig mellan juni 2012 till november 2013,  

på två iva-avdelningar med totalt 24 bäddar. Totalt 100 

personer ingick i studien, 50 personer i kontrollgruppen och 50 

i studiegruppen. 

 

I: Från 18 år och äldre, med mekanisk ventilation i mer än 48 

timmar.  

 

E: Patienter som inte ville delta i studien exkluderades, 

tillsammans med dem som diagnostiserats med pneumoni.  

 

 

 

 

Bortfall = 0. Etik ok. Hög (I) 



 

 

Hsu, Liao, Li 

& Chiou. 

2011. 

 

 

 

 

Taiwan 

The effects of 

different oral care 

protocols on 

mucosal change in 

orally intubated 

patients from an 

intensive care unit 

 

Kvantitativ Quasi-

experimentiell 

design  

SAS software 

(version 8.2; SAS 

Institute, Cary, NC, 

USA) 

Chi-square test, 

Kruskal–Wallis H 

test, 

Generalised 

estimating equation 

regression models 

(GEE). 

U:Totalt 81 patienter på iva i Taipei, Taiwan. Studien varade 

mellan juni 2005 till mars 2006.  

I: Från 40 år och äldre. Intuberad oralt (endotrakealtub) inom 

48 timmar från studiestart, skriftligt godkänt om deltagande 

från antingen patient eller anhöriga. 

E: Blödning oralt, svårigheter att använda tandborste som 

rengöringsverktyg i munnen, kirurgi, generell anestesi, 

cytostatikabehandling eller cancer, oral candidiasis, morfin-

terapi/behandling, immunosuppressiv behandling, 

antikolinergisk behandling, nedsatt kognitiv förmåga. 

Exlusion/ 

Bortfall från 

studien: 

 

Oral blödning=7 

Extubation=4 

Oral 

candidiasis= 2 

Dödsfall inom 2 

dagar= 5. 

 

 

Studieprotokollet 

godkändes av 

sjukhuset.  

Skriftlig 

medgivande till 

deltagande.  

 

 

Hög (I) 

Jam Gatell  et 

al. 2012. 

 

 

 

Spanien 

Assessment of a 

training 

programme for 

the prevention of 

ventilator-

associated 
pneumonia 

 

Kvalitativ 

och  

kvantitativ 

Prospektiv, quasi- 

experimentell 

pre- och post-

studie. 

 

Kvalitativ:  

Pearson´s chi-

square test eller 

Fisher´s exact test. 

 

Kvantitativ: 

Student´s t-test.  

 

SPSS for Windows 

version 15·0. 

U: Anställda på IVA med 16 medicin-kirurgiska sängplatser, 

mellan januari 2008 till maj 2009. 

 

I: Samtliga sjuksköterskor på iva- avdelningen inkluderades i 

studien (n=58). 

 

E: Forskningsteamet, som annars ingick i vårdteamet.  

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning 

(pre-

intervention) 

besvarades till 

82,7%. 

Post-

intervention: 

64,5%. 

 

Bortfall (N): 

Pre= 10 

Post= 27. 

Studien 

godkändes av 

sjukhusets etiska 

kommitté, 

frivilligt 

deltagande. 

Hög (I) 

Juneja et al. 

2011. 

 

 

 

 

 

 

Indien 

Comparing 

influence of 

intermittent 

subglottic 

secretions 

drainage 

with/without 

closed suction 

systems on the 

incidence of 

ventilator 

associated 
pneumonia 

Kvantitativ Retrospektive 

studie 

SPSS Version 16.0  

Student’s t-test 

chi-square test 

Fishers Exact test 

ANOVA 

U: Under en 3-års period mellan januari 2006 till januari 2009 

samlades data in på 311 patienter. Patienterna delades in i 

grupp A (n=78) med öppet sugsystem, B (n=83) slutet 

sugsystem, C (n=60) intermittent subglotisk sugning, samt D 

(n=90) intermittent subglotisk sugning i kombination med 

slutet sugsystem. 

 

I: Vuxna med respiratorbehandling under mer än 72 timmar. 

Tillgänglig data. 

 

E: Respiratorbehandling under mindre än 72 timmar.  

 

 

 

 

 

Bortfall:  

65 patienter 

exkluderades på 

grund av 

respirator-

behandling i 

mindre än 72 

timmar.  

2 patienetr 

exkluderades i 

brist på 

fullständig data. 

Etisk enligt 

tidskrift.  

Hög (I) 



 

 

Lorente et al.  

2014. 

 

 

 

 

 

Spanien 

Continuous 

endotracheal tube 

cuff pressure 

control system 

protects against 

ventilator-

associated 

pneumonia 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

Prospektiv 

randomiserad 

observations 

studie 

SPSS 17.0.1, 

StatXact 5.0.3 

Student t-test  

Fisher exact test 

Chi-square 

Kruskal-Wallis 

MLRA 

(multivariate 

logistic regression 

analysis) 

Cox propotional 

hazard regression 

analysis 

U: Observationsstudie som pågick under ett års tid, med totalt 

284 patienter på en intensivvårdsavdelning i Spanien 

(Teneriffa). 

 

I: Patienter i behov av respiratorbehandling. 

 

E: Patienter som hade ett behov av respiratorbehandling i 

mindre än 48 timmar. 

Dödsfall under 

studien: 

Grupp med 

intermittent 

kufftrycks 

mätning: n=55. 

Grupp med 

kontinuerlig 

kufftrycks-

mätning: n= 51. 

 

Etikt godkäns av 

kommitté.  

Hög (I) 

Lucchini  et 

al. 2011. 

 

 

 

 

 

 

Italien 

Tracheal 

Secretion 

Management in 

the Mechanically 

Ventilated 

Patient: 

Comparison of 

Standard 

Assessment and 

an Acoustic 

Secretion 
Detector 

Kvantitativ 

 

 

 

Prospektive 

randomiserad 

studie 

PASW Statistics 18, 

SPSS, Chicago, 

Illinois. 

 

Chi-square test. 

Z-test. 

Mann-Whitney U 

test, Wilcoxon test. 

U: Studien utfördes på en intensivvårdsavdelning, San Gerardo 

Hospital (Italien) under en nio månaders period: augusti 2006 

till och med april 2007. På intensivvårdsavdelningen fanns 

under denna tidsperiod 335 patienter, varav 72 inkluderades: 36 

i kontrollgruppen och 36 i studiegruppen.  

Patienterna följdes tills extubation, utskrivning eller död. 

 

I: Från 18 år och äldre. Endotrackeal intubation eller 

trackeostomi. Förväntad respiratorbehandling under minst 48 

timmar. 

 

E: Under 18 år. Gravida. Bronkial blödning.  

Bortfall under 

studien på grund 

av avsaknad av 

data: 139 

sugnings-

tillfällen (4%).  

Godkänd av 

sjukhusets etiska 

kommitté.  

Hög (I) 



 

 

Mauri et al. 

2010. 

 

 

 

 

USA 

 

Lateral-Horizontal 

Patient Position 

and Horizontal 

Orientation of the 

Endotracheal 

Tube to Prevent 

Aspiration in 

Adult Surgical 

Intensive Care 

Unit Patients: A 

Feasibility Study 

Kvantitativ Prospektiv 

pilotstudie med  2 

följd faser. 

SPSS 13.0, SPSS, 

Chicago, Illinois 

 

Kolmogorov-

Smirnov test. 

Mann-Whitney U 

test.  

Fisher’s exact test, 

Chi-square test. 

Wilcoxon test. 

U: Studien utfördes mellan januari 2007 och mars 2008 på en 

kirurgisk intensivvårdsavdelning i Massachusetts General 

Hospital. Samtliga vuxna patienter screenades för eventuellt 

deltagande.  

Två grupper utformades med totalt 20 patienter: Position 

halvliggande (n=10) och Position lateral-horisontal (n=10). 

 

I: Vuxna patienter, intuberade under mindre än 48 timmar och 

hade behov av respiratorbehandling  (ej orsakad pulmonell 

sjukdom såsom pneumoni).  

 

E: Hemodynamiskt instabila patienter: blodtryck  < 60mmHg, 

och/eller vasoaktiva läkemedel: Fenyleferin 1g/kg/min och 

Noradrenalin 0,05 g/kg/min.  

Patienter som förväntades behöva en respiratorbehandling 

under mindre än 72 timmar.  

Nyligen resektion av magsäck, esofagus eller lunga/lungor, 

huvud- eller ryggmärgsskada.  

Patienter som nekade deltagande exkluderades, även om 

familjemedlemmar eller vårdteamet stod för denna åsikt, samt 

om studiens protokoll inte följdes enligt anvisningar till följd 

av begränsningar inom arbetsplatsen. 

 

Bortfall (dog): 

Grupp 

halvliggande: 

n=3. 

Grupp lateral-

horisontal: n= 1. 

Etiskt resonemang 

finns angivet. 

Medel (II) 

Morrow, 

Kollef & 

Casale. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

Probiotic 

Prophylaxis of 

Ventilator-

associated 

Pneumonia. 

Kvantitativ Prospektiv, 

randomiserad, 

dubbel-blind 

placebo-

kontrollerad 

studie. 

PASW Statistics 17 

(Chicago, IL). 

Wilcoxon. 

U: Studien gjordes på universitetssjukhuset i Nebraskas 

intensivvårdsavdelningar med plats för totalt 325 patienter. 

Studien pågick mellan juli 2004 och januari 2009.  

 

I: Från 19 år och äldre.  

Behandlingsansvarig förutsåg en 95% chans/risk till intubering 

med endotrackealtub och respiratorbehandling under minst 72 

timmar.  

 

E: Patienter som förutsågs ha en ökad risk för iatrogen 

probiotisk infektion: graviditet, immunsosuppresion; 

hjärtklaffsprotes eller kärlkirurgi, hjärttrauma, reumatisk feber i 

sjukdomshistorien, endokardit eller medfött hjärtfel. Gastro-

esofagal eller tarmskada, tunntarmkirurgi (under pågående 

sjukhusvistelse), oropharyngst-mucosa skada. Insättning av 

trackeostomi. 

Patienten exkluderades om denne inte kunde skriva ett 

godkännande på deltagande i studien, eller om första dosen av 

studiens tänkta läkemedel inte gavs inom  timmar efter 

intubation.   

Bortfall 

Fas1: 2,725 av 

totalt 2,871. 

 

Fas2: totalt 8 av 

146 (två grupper 

med 73 personer 

vardera). 

Etiskt resonemang 

finns. Om 

patienten inte 

kunde skriva 

under som villig 

deltagande, 

exkluderades 

denne. 

Medel (II) 



 

 

Mounier et al.  

2010. 

 

 

 

 

 

Frankrike 

Study of prone 

positioning to 

reduce ventilator-

associated 

pneumonia in 

hypoxaemic 

patients 

Kvantitativ Prospektiv 

observations 

studie. 

SAS 9.1. U: Studien utgjordes av journalmaterial från en databas i 

Outcomerea under en 8 års period (2000-2008). I databasen 

fanns 3145 patienter att tillgå, varav 2409 inkluderades. Två 

grupper jämfördes: Liggandes på mage (n=201) samt  liggande 

på rygg (n=2208). 

 

I: Respiratorbenadling under minst två dagar, samt att 

respiratorbehadlingen startad  inom 48 timmar efter ankomst 

till iva. Syrgastryck under första två dagar av 

respiratorbehandling: PaO2/FIO2: f300. Bilaterala infiltrat och 

tecken till vänsterkammarsvikt.   

 

E: IVA mindre än 2 dagar, respiratorbehandling mindre än 1 

dag. 

 

 

 

 

Bortfall går att 

räkna ut: 

Liggande 

position på 

mage:201-199= 

2st. 

 

Liggande 

position på 

rygg: 2208-

199= 2009st. 

CECIC Clemont 

Ferrand´s etiska 

kommitté 

godkände 

datainsamlingen.  

Medel (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munro, Grap, 

Jones, 

McClish & 

Sessler. 2009.  

 

 

 

 

USA 

Chlorhexidine, 

toothbrushing, 

and preventing 

ventilator-

associated 

pneumonia in 
critically ill adults 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad 2 ×2 

faktor 

experimental 

design 

 

Tillsvidare-analys. 

Bonferroni 

korrektion för P-

värde. 

U: Studien utfördes på totalt tre intensivvårdsavdelningar på ett 

större sjukhus i Virginia. Deltagare i studien studerades tills 

extubation, dock som längst under 7 dagar. 

 

I: 18 år och äldre (n= 10913). Medicinska, kirurgiska/trauma, 

neurointensivvård. Samtliga screenades för eventuellt 

deltagande i studien. 

 

E: Patienter med diagnos VAP/lunginflammation vid 

intuberingen. Nyligen intuberade med endotrakealtub. 

Tandlösa/avsaknad av tänder. 

 

Bortfall går att 

räkna ut och 

finns beskrivet. 

Vid dag 7(sista 

dagen i studien) 

fanns 76 

personer kvar i 

studien. 

 

Kvar i studien: 

Dag3: 192 

Dag5: 116 

Dag7: 76. 

Deltagande 

frivilligt, laglig 

förmyndare/ 

auktoriserad 

person beslutade 

om deltagande i 

studien.  

 

Godkänd från 

etisk kommitte.  

 

 

Hög (I) 

Needleman et 

al.  2011. 

 

 

 

 

 

England 

Randomized 

controlled trial of 

toothbrushing to 

reduce ventilator-

associated 

pneumonia 

pathogensanddent

alplaqueina 

critical care unit 

 

Kvantitativ Parallel-arm, 

single-centre, 

examiner- and 

analyst-masked 

randomized 

controlled trial. 

Oberoende t-test, 

Fisher´s exact test 

 

 

U: Patienter som lades in på neuro-iva, med plats för 17 

patienter åt gången, under tiden mars 2007 till maj 2009. 46 

patienter föll in under inklussionskriterierna, varav 44 av dessa 

hade tillgänglig mikrobiologisk data som krävdes för studien. 

 

I: Sjukhusvistelse under 48 timmar innan ankomst till 

NCU/neuro-iva, överlevnadschans (förväntas överleva 

48timmar), trakeal intubation längre än 48 timmar.  

 

E: Tandlösa patienter, känd överkänslighet mot Clorhexidin, 

patienter som nyligen haft infektioner i bröstkorg/lungor, samt 

patienter som fått antibakteriell behandling inom 3 månader 

Bortfall finns 

inte beskrivet i 

text eller 

tabeller, men 

går att räkna ut. 

44 personer från 

början, 28 

slutförde 

studien, ger ett 

bortfall på 16 

personer. 

Etiskt godkänd av 

kommitte. 

 

Hög (I) 

 

 

 



 

 

innan ankomst till sjukhus. 

Pattanshetty 

& Gaude. 

2010. 

 

 

 

 

 

Indien 

Effect of 

multimodality 

chest 

physiotherapy in 

prevention of 

ventilator-

associated 

pneumonia: A 

randomized 
clinical trial. 

 

Kvantitativ Prospektiv. 

Studiegrupp + 

kontrollgrupp. 

Slumpmässigt 

grupperade i 

studiegrupp och 

kontrollgrupp. 

 

SPSS window 

version 9.0.  

Chi-Square test. 

Mann–Whitney U-

test. 

U: Studien pågick under ett år på ett allmänsjukhus. 

Sammanlagt 101 patienter ingick i studien, 51 utav dessa ingick 

i kontrollgruppen och 50 i studiegruppen. 

 

I: Respiratorbehandling under minst 48 timmar 

 

E: Respiratorbehandling under mindre än 48 timmar.  

Patienter som kräver hög respiratorstöd (FiO2 > 0.70) samt 

patienter som inkom med trackeostomi. 

Sjukdomstillstånd som exkluderats: ARDS, akut lungödem, 

pneumothorax, akut myokardinfarkt, hjärtarytmier, 

hypovolemi, samhällsförvärvad lunginflammation, hemodialys, 

öppen hjärtoperation, HIV-positiva personer, ostabila 

kardiovaskulät eller nerologiska skador.  

  

Dödsfall under 

studiens gång: 

Kontrollgrupp: 

24,99 (=24 

personer). 

Studiegrupp 

: 12 personer. 

Godkänd av KLE 

Universitetets 

etiska kommitté. 

Hög (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pattanshetty 

& Gaude. 

2011. 

 

 

 

 

 

Indien 

Effect of 

multimodakity 

chestphysiotherap

y on the rate of 

recovery and 

prevention of 

complications in 

patients with 

mechannical 

ventilation: A 

prospective studie 

in medical and 

surgical intensive 

care unit. 

Kvantitativ Randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

SPSS windows 

version 13.0. 

U: Vuxna patienter i behov av  respiratorbehandling på 

medicinska och kirurgiska iva-avdelningar. 

 

I: 18 år och äldre i behov av respiratorvård.  

 

E: Sjukdomstillstånd som exkluderats: CABG-opererade, 

hemonynamiskt instabila, dialys, pneumothorax, tillstånd där 

höjd huvudända är  kontrainducerat samt tillstånd där 

sjukgymnastik av bröstkorg skulle undvikas. 

Bortfall 

Studiegruppen: 

n=13. 

Kontrollgruppen

: n=14. 

 

Godkänd av KLE 

Universitetets 

etiska kommitté. 

Hög (I) 



 

 

Safdari, 

Yazdannik & 

Abbasi. 2014. 

 

 

 

 

 

Iran 

Effect of 

intermittent 

subglottic 

secretion drainage 

on ventilator-

associated 

pneumonia: A 
clinical trial 

 

Kvantitativ Randomiserad 

klinisk studie 

SPSS software 

Version 20.0. 

Student's t-test. 

Chi-square test. 

Fisher's exact test. 

U: Samtliga patienter som inkom till iva mellan november 

2012 och februari 2013 screenades för eventuellt deltagande i 

studien. 96 patienter inkluderades slutligen i studien, varav 50 i 

kontrollgruppen och 46 i studiegruppen. 

 

I: 18-60 års ålder. 

Intuberad med endotrackealtub (polyvinyl chlorine, engångs 

med kuff, PVC ETT). Respiratorbehandlingen skulle pågå 

underminst 48 timmar. 

 

E: Redan trackeostomerade patienter som inkom till iva. 

Misstanke om respiratorbehandling under mindre än 48 

timmar. Patienter som beräknades avlida inom 48 timmar. 

Patienter som lades in för behandling av pneumoni, samt andra 

lungåkommor såsom fibros eller cancer. 

 

Bortfall: totalt 

12 i 

kontrollgruppen 

och 8 i 

interventions-

gruppen. 

 

Därmed ingick 

totalt 76 

patienter i hela  

studien: 38 i 

kontrollgruppen 

och 38 i 

interventions-

gruppen. 

Godkänd från 

patient eller 

anhöriga. 

Godkänd från 

medicinsk-etisk 

kommitté.  

Medel (II) 

Sole, 

Penoyer, 

Bennett, 

Bertrand & 

Talbert. 2011. 

 

 

 

USA 

Oropharyngeal 

secretion volume 

in intubated 

patients: The 

importance of oral 

suctioning. 

Kvantitativ Prospektiv,  

Upprepad 

mätning av en 

grupp. 

 

 

 Paired sample t-

test. 

 

U: Studien sträkte sig mellan april 2009 till juni 2009. 28 

patienter deltog i studien. 

 

I: 18 år och äldre, oralt intuberade, tryckunderstödd ventilation 

eller helt assisterad andning. 

 

E: Nasal intubering, otraditionell ventilation (oscillator), eller 

isoleringsbehov. 

 

 

 

 

 

Bortfall: 

Extuberad inom 

två-timmars 

intervallet: 1. 

Extuberad inom 

fyra-timmars 

intervallet: 1. 

Totalt: 2. 

Studien 

godkändes av 

etisk kommitte, 

krav på skriftligt 

godkännande av 

deltagarna. 

All data av-

identifierades. 

Hög (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subramanian, 

Choy, Gobal, 

Mansor & Ng. 

2013.  

 

 

 

Malaysia 

Impact of 

education on 

ventilator-

associated 

pneumonia in the 

intensive care 

Subramanian, 
unit. 

 

Kvantitativ  En quasi-

experimentell 

design, med 

utvärdeing av pre- 

samt post-test, 

samt observation.  

Bekvämlighets 

urval tillämpades. 

Statistical Package 

for the Social 

Sciences for 

Windows version 

16 (SPSS Inc, 

Chicago, IL, USA). 

U: Samtliga sjuksköterskor på IVA, på ett stort 

universitetssjukhus i Malaysia, inkluderades i studien (n=71). 

 

I: Sjuksköterskor på IVA. 

 

E: Ej angivet då studien riktar sig till anställa på en bestämd 

avdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall: 

Pre-test samt 

post-test: 0% 

(100% 

svarsfrekvens).  

 

Bortfall under 

observation av 

praktisk 

följsamhet/post- 

intervention: 

7%. 

 

Godkänd av 

sjukhusets etiska 

kommitté. 

Skriftligt 

godkännande till 

deltagande 

krävdes. 

Hög (I) 



 

 

Ucgun et al.  

2013. 

 

 

 

Turkiet 

Effects of 

isolation rooms on 

the prevalence of 

hospital acquired 

pneumonia in a 
respiratory ICU 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

Prospektiv  

cohort-studie. 

SPSS for Windows 

12 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA). 

Student´s t-test. 

Mann-Whitney U-

test. 

U: Samtliga 532 patienter som inkom till iva under tiden 

januari 2004 och juli 2008 inkludereades i studien. De olika 

sjukdomstillstånden utgjordes av svår pneumoni, svår kronisk 

obstruktiv sjukdom (COPD) samt acute respiratory deistress 

syndrome (ARDS). Debutering av pneumoni 48 timmar efter 

påbörjad respiratorbehandilng klassades som VAP. 

 

I: Respiratorbehandling. 

 

E: Finns ej angivet då samtliga patienter skulle inkluderas i 

studien. 

Inget bortfall, 

Jämför antalet 

VAP under två 

perioder.  

Godkänd av 

sjukhusets etiska 

kommitté. 

Hög (I) 

Wei et al. 

2013. 

 

 

 

Kina 

A new nasal 

cavity nursing 

methods 

application in 

patients with 

mechanical 

ventilation. 

Kvantitativ Stratifierad 

randomiserad 

studie. 

 

 

SPSS 10.0. ÷2 test, 

Fisher’s exact test. 

Spearman rank 

correlation.  

U: 615 patienter deltog i studien mellan januari 2010 till 

augusti 2012. 

 

I: Inkommit till iva inom 24 timmar och därefter 

respiratorbehandking från två till 65 dagar. Innan intubation: 

två djupa sputum-odlingar  för bestämning av flora innan 

intubation. 

 

E: Patienter som intuberats  30dagar innan studiestart samt 

patienter som fortsatt behövde respiratorbehandling efter 65 

dagar in i studien.  

Bortfall går att 

räkna ut. 

Patienter som 

hade respirator-

behandling i 

mindre än 65 

dagar: 

n= 21. 

 

(615-594) 

 

Etiskt godkänd 

enligt mailsvar 

från tidning.. 

Hög (I) 
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Tidpunkt för studiens genomförande……………………Studiens längd…………………….  



 

 
 

Beaktas: Könsskillnader: Ja □ Nej □ Åldersaspekter: Ja □ Nej □  

Kvalitativa studier  

Tydlig avgränsning/ Problemformulering: Ja □ Nej □  

Perspektiv/ Kontext presenterat: Ja □  Nej □  

Etiskt resonemang: Ja □ Nej □  

Urval relevant: Ja □ Nej □  

Försökspersonerna väl beskrivna: Ja □ Nej □  

Metoden tydligt beskriven: Ja □ Nej □  

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultatet? Ja □ Nej □  

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/ nyttigt? Ja □ Nej □  

Kvantitativa studier  

Urval: Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □  

Representativt: Ja □ Nej □  

Kontext :Ja □ Nej □  

Bortfall: Analysen beskriven Ja □ Nej □  

Storleken beskriven: Ja □ Nej □  

Interventionen beskriven: Ja □ Nej □  

Adekvat statistisk metod: Ja □ Nej □  

Vilken statistisk metod är använd?  

……………………………………………………………………………………………………………………  

Etiskt resonemang: Ja □ Nej □  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten -valida: Ja □ Nej □  

-reliabla: Ja □ Nej □  

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □  

Huvudfynd………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O.,& Pejlert, A (1999). 


