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Förkortningar och centrala begrepp 

Förkortningarna och centrala begreppen förklaras med hjälp av en medicinsk ordbok samt vanlig 

ordbok. 

Albumin: Ett vattenlösligt protein som är viktigt för att bibehålla plasmavolym. 

Atelektas: Delvis misslyckad expandering av lungan. Detta uppstår vid större bronkial 

blockering av sekret eller inhalering av främmande föremål. 

CAP: Community Acquired Pneumonia innebär Samhällsförvärvad Pneumoni. 

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure är en mask som används för att optimera 

syrgasadministreringen till patienter genom att bibehålla ett högre lufttryck än i atmosfären. 

Detta underlättar andningen och förebygger atelektaser. 

CRP: Infektionsindikator vid labbprov 

Dyspné: Aktiv andning eller andningssvårigheter. Aktiv andning är då individen arbetar mer 

en normalt för att andas, något som vårdpersonal kan observera. Den subjektiva förklaringen 

för dyspné är andnöd, svårt att andas lufthunger. 

Guidelines: Generella regler, principer eller råd som sammanställts av vetenskaplig forskning. 

HAP: Hospital Acquired Pneumonia innebär sjukhusförvärvad pneumoni. 

Homeostas: Den fysiologiska processen där de kroppsliga systemen (ex. blodtryck, 

kroppstemperatur, syra-bas balans) hålls i balans, trots variationer i de yttre förhållandena. 

Kolloidosmotiska trycket: Trycket som drar vatten in till en lösning via ett membran; ju desto 

högre koncentration i lösningen desto högre osmotisk kraft. Huvudsakliga uppgiften hos denna 

effekt är att transportera vatten till cirkulationssystemet. 

Lindrande effekt: Åtgärda en orsak (smärta, ångest eller svårighet) på så vis att orsaken 

uppfattas eller visar sig mindre allvarlig. 

Kwashiorkor: En form av malnutrition orsakad av bristfälligt intag av protein och energirik 

föda. 

PEP/PAP: Positive Expiratory Pressure/Positive Airway Pressure, en förenklad metod för att 

uppnå samma effekt som CPAP. 

Prevention/förebygga: En handling ämnad för att förhindra att en händelse inträffar eller att en 

sjukdom uppkommer. 

Serumprotein: Provtagning som visar total mängd protein i blodet. 

Transtyrein: Ett transportprotein. 

VAP: Ventilator associerad pneumoni. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
Bakgrund: Pneumoni är en vanligt förekommande sjukdom, framförallt hos äldre, som kan 

orsaka mänskligt lidande och även ha en dödlig utgång. Syfte: Syftet var att belysa effekten av 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, som ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde, med 

avsikt att förebygga och lindra konsekvenser av pneumoni. Metod: Litteraturöversikten utfördes 

genom sökning och granskning av vetenskapliga artiklar med de huvudsakliga sökorden: 

Pneumoni, Nursing.  Dessa artiklar skulle kunna kopplas till syftet med studien, vara publicerade 

inom de senaste 20 åren samt godkännas i en kvalitetsgranskning. Vi valde att exkludera studier 

utförda på spädbarn, barn och patienter med VAP. Resultat: Olika nutritiva omvårdnadsåtgärder 

har både förebyggande och lindrande, direkt och indirekt verkan på pneumoni. God munhygien 

har både en förebyggande och lindrande funktion mot pneumoni men är även något som behövs 

för att uppnå en god nutrition. PEP-flaska, tidig mobilisering och framförallt CPAP har en direkt 

lindrande effekt på pneumoni. Diskussion Pneumoni är en sjukdom som involverar flera 

fysiologiska parametrar. De parametrar som presenteras i resultatet hänger ihop fysiologiskt på 

olika sätt och samtliga medverkar i förebyggandet och lindrandet av pneumoni. Som verksam 

sjuksköterska är det viktigt att ha en övergripande kunskap kring pneumoni för att kunna planera 

vården utifrån den givna situationen. Slutsats: För att förebygga eller åtgärda pneumoni kan inte 

endast en parameter åtgärdas. Att ansvarig sjuksköterska har kunskap om vilka åtgärder som kan 

vidtas och hur dessa relaterar till varandra gynnar till en bättre vård för patienten och lidande hos 

individen kan undvikas eller åtgärdas. 

 

Nyckelord: Andningsvård, Munhälsa, Nutrition, Omvårdnad, Pneumoni,  
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Introduktion och bakgrund 

Pneumoni är en vanligt förekommande sjukdom som resulterar i lidande hos många patienter. 

Det finns ett flertal vedertagna omvårdnadsåtgärder vid vård av personer drabbade av 

pneumoni. Dessa åtgärder väckte ett intresse för att få en djupare förståelse för den fysiologiska 

funktionen av åtgärden samt vilken åtgärd som fungerade bäst för patienten. 

 

Pneumoni är en lunginfektion som får en kedjereaktion av konsekvenser, kroppen reagerar med 

en inflammation som i sin tur resulterar i vätskeansamling och/eller var/pus som samlas runt 

omkring alveoler och lungvävnad (Janson, Ställberg, & Hesselmar, 2014). 

 

Enligt Ericson och Ericson (2012) kan pneumoni delas upp och kategoriseras på fyra olika sätt. 

Den första kategoriseringen är hur individen drabbas, vilket består av primär pneumoni då 

sjukdomen debuterar som en enskild infektion hos en för övrigt frisk person. Den sekundära 

pneumoni, är då sjukdomen uppkommer som en komplikation till en underliggande sjukdom. 

Den andra kategoriseringen är en benämning av vilken miljö som pneumonin debuterade i, 

antingen CAP eller HAP.  Den tredje kategoriseringen förklarar hur pneumonin manifesterar sig 

i lungorna. Antingen blir avgränsade områden (lober) i lungorna infekterade vilket är en så kallad 

lobär pneumoni, eller så infekteras bronker/bronkioler, vilket innebär att infektionen distribueras 

till fler ställen i lungorna. Detta är den vanligaste formen av pneumoni och kallas för 

Bronkopneumoni. Den sista och därmed fjärde kategoriseringen av pneumoni delar upp 

sjukdomen beroende på vilken typ av mikroorganism som orsakat infektionen, dessa består av 

bakteriell pneumoni, mykoplasmapneumoni, viruspneumoni, protozoepneumoni och pneumoni 

orsakad av svampinfektioner (Ericson & Ericson, 2012, s. 355; Almås, Bakkelund, Thorsen, & 

Sorknaes, 2011). 

Riskgrupper  
Charlson, Pompei, Ales och MacKenzie (1987) visade att äldre peroner med underliggande 

kronisk lunginflamation, depression, kronisk njursvikt, malnutiration eller anemi har signifikant 

högre risk att utveckla pneumoni än resten av befolkningen. I ett samsjuklighetsindex som 

grundar sig på faktorer som cigarrettrökning, alkoholkonsumtion och fetma, löper patienter med 
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3 eller högre poäng i listan en ökad risk. Enligt Hedlund (2015) är det ungefär en person av hundra 

som insjuknar i pneumoni varje år. Hedlund menar även att det är flest äldre som insjuknar i 

denna sjukdom. Denna diagnos kan det vara mer allvarlig hos äldre och personer med 

samsjuklighet samt vid HAP. 

Den vanligaste orsaken till HAP är aspirationspneumoni. Detta är då individen aspirerar en större 

mängd av sekret, vätska eller föda ned i lungorna vilket medför en risk för infektion. Sådana 

problem är vanliga hos personer med nedsatt sväljfunktion, särskilt vid hjälp med matning 

(Ericson & Ericson 2012, s- 355). 

Konsekvenser av pneumoni 
Upplevelsen av andnöd är huvudsymtom som kommer i skov inom respiratoriska sjukdomar. 

Patienternas personliga upplevelser av dyspné är individuella. Vanliga känslor då patienten 

drabbas av symtomen beskrivs av dem själva som att de måste kämpa för att få luft, samt att de 

upplever panikkänslor och dödsångest. Dessa patienter nyttjar sjukhusresurser som 

akutvårdspersonal och läkemedel mer än vad de ibland behöver samt att de är inneliggande 

under en längre period på sjukhus än de patienter som inte grips av panik. När symptomen går 

över återstår negativa tankesätt kopplade till rädsla för att symptomen ska upprepas. Dessa 

känslor associeras med både ångest och depression (Hallasa, Howarda, Theadomb, & Wraya, 

2012). Konsekvensen försämrar patientens livskvalitet och psykiska hälsa, genom att hen har svårt 

att vara lugn och inte drabbas av panik eller att patienten blir frustrerad eller arg över att inte ha 

kontroll över situationen (Almås, Bakkelund, Thorsen, & Sorknaes, 2011). 

Omvårdnadsåtgärder 
Ericson och Ericson (2012, s. 356-357); Kleinpell och Elpern (2004) har presenterat ett antal 

förebyggande eller lindrande åtgärder mot pneumoni som sjuksköterskan kan initiera. 

Vätsketillförsel innebär en tillförsel av varm eller kall dryck. En åtgärd som fyller ett flertal 

funktioner så som att ersätta den vätska som förloras vid feber och svettningar, lösa upp segt slem, 

motverkar rethosta samt gynna immunförsvaret genom att främja blodcirkulationen till lungorna. 

Näringstillförsel och vitamintillskott genom tillförsel av föda som innehåller protein, kolhydrater 

och vitaminer understödjer infektionsförsvaret.  Friskluft – eventuell syrgastillförsel vid pneumoni 

är gynnsamt då det finns en försämring i gasutbytet, särskilt hos äldre. Detta betyder att det är 
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lämpligt att inandningsluften är så syrerikt som möjligt. Andningsgymnastik och dränagelägen 

hjälper kroppen genom en lätt vidgning av luftrören vilket resulterar i att det blir lättare att hosta 

upp slem, dränagelägen förebygger ansamling av slem och sekretansamling i lungorna. 

Munhygien och övrig personlig hygien hjälper kroppen genom att avlägsna de potentiella 

mikroorganismer som orsakar pneumonin. Att upprätthålla en god hygien ökar även 

välbefinnandet. 

Maslows den Mänskliga Motivationsteorin (behovstrappan) 
Maslows teori (1943) grundas på att människan strävar efter att uppnå eller bibehålla fem basala 

behov som följer en hierarkisk ordning:  

De fysiologiska behoven kommer först. Kortfattat innebär det att kroppen strävar efter att 

upprätthålla homeostas där organismen strävar efter att upprätthålla det normala tillståndet i 

blodomloppet. Detta innebär att blodet ska innehålla rätt mängd av vatten, salt, socker, protein, 

fett, kalcium och syre samt att det råder balans i vätejoner och att temperaturen är den rätta.  

Säkerhetsbehovet kommer på andraplats. Då de fysiologiska behoven har uppnåtts eller 

bibehålls på en acceptabel nivå, uppstår behovet av att vara säker. Om en person inte upplever 

sig som säker utifrån sin individuella världsuppfattning, i nuläget eller inför framtiden, kommer 

organismens huvudsakliga motivation vara att skapa en situation där den inte längre känner sig 

hotad. Exempel på att en person känner sig trygg kan vara att hen vet att i framtiden har denne 

råd att köpa mat för att upprätthålla sin homeostas.  

Kärlek och tillgivenhet följer därefter. När de tidigare behoven är uppnådda eller upprätthålls 

kommer nu, liksom tidigare, motivationen och strävan centrera kring att upprätthålla de affektiva 

känslorna för att uppnå/upprätthålla en känslomässig balans.  

Behov av självkänsla vilket ligger nära kärlek och tillgivenhet, är då individen i dagens samhälle 

strävar efter att få en bra självkänsla grundad på egna tankar och omgivningens åsikter. 

Främjandet av självkänslan gynnas av den egna förmågan samt vad individen kan och har 

åstadkommit. 

Det självförverkligande behovet är sist men inte minst då individen strävar efter att få göra det 

som hen själv anser sig själv vara ämnad för. Det en människa kan är något som hen måste få 

göra. Dessa behov går in i varandra och är rörliga. Samtliga behov i Maslows behovstrappa kan 
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påverka olika områden i olika stor grad, som till exempel att en människa känner sig deprimerad 

kan resultera i att hen känner sig hungrig, trots en stabil homeostas. En person kan ha uppnått 

mycket i livet, till exempel ett stabilt jobb, bostad i ett säkert område, har sina nära och kära intill 

sjukhussängen och kan känna full affekt. Trots total stabilitet i de fyra sista behoven kommer 

syrebrist väga tyngre när homeostasen är rubbad (Maslow, 1943). 

Kirkevold (2000) menar att, om sjukvården skall kunna uppnå det som för patienten är god hälsa, 

tillfrisknande eller en fridfull död, måste vården kunna se och åtgärda eller tillgodose patientens 

basala behov på bästa sätt, detta med Maslows behovstrappa som utgångspunkt. 

Problemformulering 
Quinn m.fl. (2014) visar att resultatet efter implementeringen av en omvårdnadsrutin, vars syfte 

var att hantera pneumoni, minskade både insjuknandet, antalet inneliggande dagar hos 

patienterna samt kostnaderna för sjukhuset markant. Detta innebär att utvecklandet av kunskaper 

samt implementering av redan existerande kunskaper inom detta område är högst aktuellt för 

sjuksköterskor som ansvarar för arbetet med att förebygga och lindra sjukdomen. Att utvidga sin 

kunskap med beprövade metoder i syfte att effektivt främja patientens fysiska och psykiska hälsa 

på lika villkor för alla, samt att arbeta kostnadseffektivt med en funktionell omvårdnad, är plikter 

för en verksam sjuksköterska (SFS 6 kap. §1, 2010:659; HSL §28, 1982:763).  Våra ambitioner med 

denna uppsats var att få en djupare förståelse och att belysa vilka åtgärder som är adekvata och 

forskningsbaserade för patienter med pneumoni, samt att lyfta fram åtgärdernas faktiska effekt i 

det praktiska utförandet.   

 

Syfte  
Syftet var att belysa effekten av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, som ligger inom 

sjuksköterskans ansvarsområde, med avsikt att förebygga och lindra konsekvenser av pneumoni. 

 

Metod 

Design 
Metoden som använts är en litteraturöversikt. Med en litteraturöversikt kan kunskapsläget inom 

vissa fält kartläggas. Valet av problemområdet kan tänkas vara intressant för forskaren med både 
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kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt. Genom en bred sökning och en bred analys med en 

sammanställning, kan kunskapsläget fastställas. Resultatet ska visa på vad som ännu inte har 

blivit föremål för aktuell forskning. Detta innebär att ämnesområden som behöver ny forskning 

kommer att lyftas fram, samt att den beprövade metoden som omvårdnaden skall grundas på 

belyses (Segesten, 2012, s.100). 

Litteratursökning 
De olika omvårdnadsåtgärderna som presenterades i bakgrunden sammanställdes till de 

övergripande kategorier som presenteras i resultatet, detta för att få en mer övergripande sökning. 

Denna övergripande sökning resulterade i sex användbara artiklar. För att ytterligare komplettera 

sökresultatet granskades olika riktlinjer eller ”guidelines” och dess innehåll, samt refererade 

studier. Dessa guidelines letades fram med hjälp av frisökningar. Sökningen genom guidelines 

resulterade i fem artiklar som inkluderades i litteraturöversikten. Använda sökord samt 

inkluderade artiklar presenteras i tabell 1 och 2. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Datum Databas Sökord Avgräns-

ningar 
Antal 

träffar 
Förkastade Inklude

rade   
Författare 

2016-01-25 Cinahl Prevention* 

AND 

Pneumonia* 

NOT 

ventilator 

associated 

pneumonia 

AND 

Nursing* 

Abstract 

Available 
1995-2015,  

Peer Reviewed,  

 

243 *191 

**35 

***13 

4 Bassim et al. (2008) 

 
Quagliarello et al. 

(2009)  

 

Kullberg et al. 

(2010) 

 

Sjögren et al. (2009) 

2016-01-26 Cinahl pneumonia 

prevention 

and control 

AND 

Nursing 

NOT 

ventilator 

associated 

pneumonia 

Abstract 

Available 
1995-2015,  

Peer Reviewed  

 

216 *171 

**35 

***8 

 

2 Yoneyama et al. 

(2002)  

 

 

Frey & Ramsberger. 

(2011) 

 

 

 

2016-01-26 Cinahl Pneumonia* 
AND 

Nutritional 

status* 

Abstract 

Available 
1995-2015,  

Peer Reviewed  

60 *50 
**7 
***5 

2 Lilamand et al. 

(2014) 

Kelaiditi et al. (2014) 

*Antal förkastade efter läsning av titel 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

 

 

 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar (Sekundär sökning utifrån guidelines) 

Datum Guideline Antal 

refererade 

artiklar 

Förkastade Inkluderade Författare 

2016-02-01 Swedish guidelines on the 

management of 

community-acquired 

pneumonia in 

immunocompetent 

adults—Swedish Society of 

Infectious Diseases 2012 

220 *153 

**57 

***7 

 

3 Björkqvist et al. 

(1997) 

Cosentini et 

al.(2010) 

Mundy et al. 

(2003) 

2016-02-01 British Thoracic Society 

guidelines for the 

management of 

community acquired 

pneumonia in adults: 

update 2009 

200 *155 

**37 

***7 

1 Riquelme et al. 

(1997) 

2016-02-03 SHEA/APIC guideline: 

infection prevention and 

control in the long-term 

care facility. 

277 *203 

**68 

***5 

1 Liu et al. (2007) 

*Antal förkastade efter läsning av titel  

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning



7 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
De vetenskapliga artiklar som inkluderats i litteraturöversikten skulle uppfylla kravet på en rank 

I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, studien skulle vara publicerad inom de 

senaste 20 åren och de skulle vara refereebedömda. Artiklarna skulle även innefatta information 

som var användbar för en sjuksköterska i praktiken, samt vara kopplade till minst en av de 

tidigare nämnda omvårdnadsåtgärderna. Målet var att alla omvårdnadsåtgärder skulle fördjupas 

med artiklar som grund och stöd.  

Litteratursökningen i denna litteraturöversikt begränsades inte till enskilt kvantitativa eller 

kvalitativa artiklar. Studier utförda på spädbarn, barn och patienter som ventileras mekaniskt 

eller respirator exkluderades. 

Urval och värdering 
Ett systematiskt tillvägagångssätt i tre olika faser användes under artikelurvalsprocessen. Först 

granskades de titlar som sökningen resulterade i för att sålla ut relevanta artiklar utifrån syftet, 

därefter lästes abstraktet och relevanta artiklar valdes ut. För att inte gå miste om andra eventuellt 

användbara artiklar granskades titlarna i hela guidelinens referenslista. Artiklar med en titel som 

svarade till litteraturöversiktens syfte och som publicerats inom de senaste 20 åren, granskades 

med hjälp av Carlsson och Eimans granskningsmallen samt den genomgående analys som 

tidigare nämnts. Granskningsmallen för artikelkvalitet av Carlsson och Eiman (2003) användes i 

syfte att neutralt granska artiklars kvalité. Mallen graderades med poäng och rankades med en 

hjälp av en procentsats där rank I var 80 % och rank II 70 %, rank III 60 %. I syfte att säkerställa 

att författarna till denna rapport inte granskade olika, jämfördes poängsättningen av de första fem 

artiklarna. 

Analys 
Analysen av artiklarna inleddes med att de genomlästes flera gånger för att få en uppfattning om 

innehåll och sammanhang. Nästa steg i analysen var att översatta artikelns syfte från engelska till 

svenska för att sedan sättas in i en översiktstabell, se bilaga 3. Därefter identifierades 

huvudresultatet med tillhörande  statistiska huvudfynd, resultatet analyserades och noterades i 

den tidigare nämnda översiktstabellen. För att förstå det noterade huvudresultatet, analyserades 

metodavsnittet i artikeln med fokus på statistisk uträkningsmetod och genomförandet av studien. 
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Denna information  ligger som grund för de sammanfattningar som presenteras i resultatet. 

Analysprocessen var av induktiv ansats och inspirerad av Segesten (2012, s.111-118). 

Etiska överväganden 
Innan arbetet med att göra en systematisk litteraturöversikt kan påbörjas, menar Forsberg och 

Wengström (2008), bör ett etiskt övervägande  utföras.  

Alla inkluderade artiklar i litteraturöversikten skulle ha en tydlig redovisning över vilka etiska 

överväganden som har tagits ställning till för att inkluderas. Ställningstagandena skulle antingen 

ha redovisats i den aktuella artikeln eller presenterats som ett krav i den publicerande tidskriften. 

Analyser av involverade artiklar har utförts med dess överförbarhet och relevans till 

sjuksköterskans ansvarsområde i åtanke. Den information som samlats in har hanterats neutralt 

samt på ett objektivt sätt relaterats till litteraturöversiktens syfte. Alla resultat, negativa, inte 

övertygande samt positiva, har presenterats i denna litteraturöversikt.  

 

Resultat 
Resultatet från 13 kvantitativa artiklar redovisas i de tre kategorier som visas i Figur 1. Dessa 

kategorier bildades med hjälp av de tidigare nämnda omvårdnadsåtgärderna. Vätsketillförsel, 

näringstillförsel och vitamintillskott summerades ihop till Nutritiva omvårdnadsåtgärder. Eventuell 

syrgastillförsel, andningsgymnastik och dränagelägen summerades ihop till Andningsvårdande 

åtgärder. Munhygien och personlig hygien summerades ihop till hygienvårdsåtgärder. 

Signifikansvärden som beräknats i resultatet av de inkluderade artiklarna presenteras i bilaga 3. 
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Figur 1 Sammanställda Resultat Kategorier 

 

Nutritiva omvårdnadsåtgärder 

I en studie utförd av Riquelme m.fl. (1997), visade resultatet att patienter med pneumoni i regel 

vägde 5 kg mindre än de andra deltagarna i studien. Resultatet visade även att denna grupp hade 

ett lågt provtagningsresultat av serumprotein, albumin och transtyretin vid sin sjukhusinskriving. 

Av de deltagande pneumonipatienter ansågs endast 15 av 101 vara välnutrierade, till skillnad från 

kontrollgruppen där 47 av 101 ansågs vara välnutrierade. Den dominerade typen av malnutrition 

var Kwashiorkor-liknande. Det föreföll inte finnas någon signifikant relation mellan 

nutritionsnivån och antalet feberdagar eller albumin. 

Andra forskare som studerat vikten av att vara välnutrierad i samband med sjukdom är Lilamand 

m.fl. (2014). De använde sig av ett bedömningsformulär  vid namn ”The Mini Nutritional 

Assessment-Short Form (MNA-SF)” (se Bilaga 4) i syfte att granska formulärets säkerhet att 

förutsäga dödlig utgång i relation till malnutrition. Studien genomfördes på vårdhem för äldre. 

Resultatet av denna studie visade att formuläret hade en signifikant säkerhet att förutse ett 

dödsfall. För att påvisa malnutrionens koppling till pneumoni valde Kelaiditi m.fl. (2014) att 

genomföra en fördjupad studie genom att återanvända den insamlade datan från Lilamands m.fl. 

undersökning. Denna gång låg fokus på att kontrollera om formulärets individuella delar kunde 

Pneumoni

Nutritiva omvårdnadsåtgärder

Hygienvårdsåtgärder
Andningsvårdande

åtgärder
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förutsäga pneumoni i relation till nutritionsstatusen. Resultatet visade att mer än hälften av 

pneumonipatienterna var i riskzonen för malnutrition, men att formuläret i sin helhet inte kunde 

förutse frekvensen av insjuknande i pneumoni. Emellertid var en enskild komponent i 

bedömningsformuläret, nedsatt aktivitet i relation till nutritionsstatusen, en signifikant riskfaktor 

till pneumoni. Detta visade på vikten av att vårdhemmets sjuksköterskor observerade och 

kontrollerade pneumonipatienternas nutritionsstatus.  

 

Nutritionens- och näringsinnehållets betydelse kopplat till risken för insjuknande kan även 

härledas till Liu m.fl. (2007) som utförde en studie i syfte att kontrollera effekten av att få 

multivitamin- och mineralsupplement dagligen i 18 månader i förebyggande syfte, samt i 

behandlande syfte mot infektioner. Det visade sig att antalet debuterande infektioner inte skilde 

sig mellan den placebogrupp och supplementgrupp som medverkade i studien. Resultatet visade 

även att den dominerande infektionen under studiens gång involverade luftvägar och lungor med 

en frekvens av 68,6 % av alla registrerade infektioner. Antalet genomgångna antibiotikakurer 

samt sjukhusdagar skiljde sig till fördel för supplementgruppen, medan antalet akuta 

sjukhusbesök samt sjukhusinskrivningar inte visade någon signifikant skillnad. 

 

Andra studier som kan kopplas till ökad risk att insjukna i pneunomi har gjorts av Frey och 

Ramsberger (2011). De undersökte en hypotes om att tunna vätskor, till exempel vatten, kunde 

leda till aspirationspneumoni hos patienter med dysfagi i en högre frekvens än om samma typ av 

riskpatienter fick trögflytande vätskor eller tillförsel av vätska via mat. De undersökte även om 

ett vätsketillförselsprotokoll skulle vara gynnande för dessa patienter. Resultatet i studien visade 

på att implementeringen av ett vätskeprotokoll  i kombination med tunna vätskor till patienter 

som var i riskzonen för aspirationspneumoni inte resulterade i en ökad frekvens av 

aspirationspneumoni. Faktum var att frekvensen av aspirationspneumoni var högre hos de 

patienter som fick trögflytande vätska eller vätska via mat. 

 



11 

 

Andningsvårdande åtgärder 

I kategorin andningsvårdande åtgärder berörs kategorierna andningsgymnastik, syrgastillförsel 

och tidig mobilisering under överinseende av ansvarig vårdpersonal. Kategorin 

andningsgymnastik sammanfattas med två studier som redovisar effekten av CPAP jämfört med 

vanlig syrgas som första behandling på akutmottagningen och huruvida att blåsa luft genom en 

slang ner i en flaska med 10 cm vattendjup har en positiv effekt på patienter med pneumoni.  

Cosentini m.fl. (2010) utförde en studie där en kontrollgrupp administrerades vanlig syrgas och 

en interventionsgrupp som fick CPAP-behandling. Studien avbröts i förtid eftersom det ansågs 

vara oetiskt att fortsätta på grund av att CPAP-behandlingen fungerade över förväntan i 

jämförelse med kontrollgruppen. Deltagarna i CPAP-gruppen uppnådde en median av 

behandlingsmålspunkten efter 1,5 timmar medan kontrollgruppen uppnådde 

behandlingsmålspunkten efter 48 timmar, vilket innebar en medianskillnad på 46,5 timmar. 

 

En annan andningsvårdande metod som utvärderats är PEP-falskan som behandling för patienter 

med pnemoni. Utvärderingen utfördes av Björkqvist, Widberg, Bodin, Bárány och Holmberg 

(1997) i vilken deltagarna delades upp i tre grupper. Den första kontrollgruppen fick tidig 

mobilisering, den andra gruppen instruerades att ta djupa andetag (20 djupa andetag 10 gånger 

per dag) och den tredje gruppen fick blåsa i en flaska med vatten (20 blåsningar 10 gånger per 

dag). Antalet feberdagar skiljde sig mellan de olika grupperna där en positiv trend visades för 

flask-blåsningsgruppen, trendenansågs dock inte vara signifikant. CRP visade inte heller på 

någon signifikant skillnad mellan de olika grupperna, dock  var resultatet lite bättre hos de som 

blåste i flaska under de sista dagarna på sjukhuset. Antalet inneliggandedagar skiljde sig cirka 1 

till 1,5 dygn mellan flaskblåsningsgruppen och de andra grupperna i studien.  

 

Effekten av att tidigt mobilisera personer med pneumoni och därmed minska konsekvenserna av 

ett större antal inneliggardagar har studerats av Mundy, Leet, Darst, Schnitzler, och Dunagan 

(2003). Deras studie  presenterade den positiva effekten av att tidigt mobilisera patienter med 

pneumoni. Den tidiga mobiliseringen definierades som en rörelse ut ur sängen med en förändring 

från horisontal position till en rak uppesittande position i minst 20 minuter under de första 24 
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timmarna efter inläggning på sjukhuset. Mobiliseringen följdes av en progressiv rörelseökning de 

kommande dagarna under inskrivning med hjälp av vårdpersonal. Resultatet av studien visade 

att patienterna i interventionsgruppen spenderade i regel en dag mindre på sjukhuset än dem i 

kontrollgruppen.  Interventionsgruppen kunde även skickas hem med oral antibiotika cirka två 

och en halv dagar tidigare än kontrollgruppen efter användning av 

pneumoniallvarlighetsgradering. 

Hygienvårdsåtgärder 

Den positiva effekten av att personalen har kunskap kring utförandet av adekvata 

munhygiensåtgärder samt att munvården rutinmässigt utförs visas i två olika studier gjorda på 

samma deltagare. Den första studien av  Sjögren m.fl (2009) kontrollerade munhygienstatusen 

hos 43 deltagare vid två olika tillfällen.  Den första kontrollen av deltagarnas munhygien 

genomfördes innan vårdpersonalen på ett äldreboende deltog i en utbildning om munhygien i 

syfte att förbättra oral hälsa. Samma kontroll genomfördes ytterligare en gång och på samma 

deltagare ca ett och ett halvt år efter att personalen genomgått  utbildningen.  

Den andra studien genomfördes av Kullberg m.fl (2010) där effekten av en repetitionsutbildning 

granskades. Denna gång kontrollerades munhygienen hos samma deltagare (med undantag för 

två bortfall) innan repetitionsutbildningen genomfördes samt tre veckor efter. Resultaten från 

dessa två studier visade att själva rutinen att utföra den orala hälsovården avtog under 

månadernas gång, vilket i sin tur resulterade i att den enda signifikanta skillnaden i munhälsan 

var placklagringarna på tänderna medan den allmänna hygienen i ansiktet, på tungan och i 

gommen inte förändrades. Efter att utbildningen repeterats steg användandet av oral hälsovård 

igen vilket i sin tur resulterade i en direkt förbättring av den allmänna munhygienen. 

 

Yoneyama m.fl. (2002) har genomfört en motsvarande studie där en intervention av munhygiens-

gynnande åtgärder testades på en interventionsgrupp jämfört med en kontrollgrupp. Åtgärderna 

bestod av att: sjuksköterskor och övrig personal hjälpte deltagarna att borsta tänderna efter varje 

måltid under dagen, adjuvant användning av povidone iodine1 användes vid ansett behov, samt 

                                                      
1 Antiseptiskt munsköljningsmedel 
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professionell hjälp av tandläkare eller tandhygienist gavs en gång i veckan. Uppföljningen efter 

interventionens implementering visade att antalet nyinsjuknande i pneumoni och antalet 

feberdagar samt dödsfall relaterade till pneumoni var signifikant lägre inom 

interventionsgruppen. Både deltagare med löständer och deltagare med egna tänder hade samma 

resultat av interventionen. Utöver detta syntes även en tendens till förbättring inom daglig 

aktivitet och kognitiv funktion hos interventionsgruppen.  

 

I en liknande studie av Quagliarello m.fl. (2009) kontrollerades personalens följsamhet och 

effekten av pneumoniförebyggande munhygiensåtgärder. I studien utförde personalen på ett 

äldreboende olika typer av munhygiensvårdande åtgärder på ett antal interventionsgrupper. 

Deltagarna fick hjälp med tandborstning och mundesinfektion vid olika tillfällen under dygnet. 

Det mest effektiva resultatet graderat utifrån en plackgradering var tandborstning samt 

munsköljning med klorhexidin 0,12 % både morgon och kväll. Utöver munhygien hade en av 

interventionsgrupperna fokus på att även förbättra sväljningsfunktionen. Denna grupp fick 

antingen instruktion i sväljningstekniker, hjälp med tandborstning eller att sitta upp i en 90-gradig 

vinkel vid matning. Resultatet visade att tandborstningen föreföll vara den bästa metoden för att 

minska hostning under måltiden, vilket är en riskfaktor för aspirationspneumoni. 

 

Bassim, Gibson, Ward, Paphides, och DeNucci (2008) tar ett steg till genom valet att undersöka 

relationen mellan munhygienvård utförd av personal och riskfaktorer av att patienter dör av 

pneumoni. I denna studie fick interventionsgruppen hjälp med munhygienen medan 

kontrollgruppen inte fick samma hjälp. Initialt syntes ingen skillnad mellan grupperna i 

förhållande till dödsfall orsakad av pneumonin. Senare, efter att data samlats in, modifierats och 

granskats med fokus på uppkomsten av risktillstånd som kan leda till en allvarlig pneumoni, 

visade det sig att risken att insjukna i denna sjukdom var upp till tre gånger större för deltagarna 

i kontrollgruppen jämfört med för dem i interventionsgruppen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden för att förklara förkortningar och centrala begrepp till denna litteraturöversikt användes 

två ordböcker från webben, dessa var Oxford Learner’s Dictionaries och Concise Medical 

Dictionary (Oxford University Press, 2016; Oxford University Press, 2016).  

I förundersökningen till denna litteraturöversikt översattes de olika åtgärder som presenteras i 

avsnittet Omvårdnadsåtgärder till engelska. Om en åtgärd kunde översättas till fler ord så 

noterades detta. Alla översättningar, tillsammans med termerna Pneumoni och Nursing, 

användes i en specificerad sökning med hjälp av sökmetoderna MesH Termer och Cinahl 

headings. Detta resulterade i endast en artikel som vi ansåg svara till syftet av litteraturöversikten. 

För att få ett bättre sökresultat användes sökkombinationen som presenteras i metodavsnittet. 

 

Denna litteraturöversikt innehåller endast kvantitativa studier. De kvalitativa studierna valdes 

inte bort, utan det fanns inga relevanta studier som kunde relateras till syftet av 

litteraturöversikten.  

Med allmänna sökordstermer som Pneumonia* AND Prevention and Control, återfanns endast 

ett fåtal studier som var publicerade inom de senast fem åren som var användbara till 

litteraturöversikten. Åren utvidgades därför successivt till 1995 i syfte att kunna täcka översiktens 

ämnesområde. Fler artiklar togs därför ut via sekundärsökningar. 

Sekundärsökningarna utfördes i vetenskapliga guidelines från olika tidskrifter som till exempel 

British Thorax Society och Swedish Society of Infectious Diseases. De  guidelines som granskades 

var alla nyligen uppdaterade vilket innebar att samtliga artiklar vars resultat, bevisande och 

motbevisande och som kunde kopplas till syftet av översikten inkluderades. Referenslistan av 

aktuella guidelines användes som referenspunkt för årsavgränsningen. Urvalet av relevanta 

artiklar att studera slutade i 13 stycken. 

 

Det finns svagheter med denna litteraturöversikt som inbjuder till frågeställningen om varför 

majoriteten av de studier som inkluderats är äldre publikationer. Efter genomförd 

litteratursökning insåg vi att de guidlines som publicerats från olika journaler och som använts 
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som riktlinjer för olika typer av behandlingar runt om i världen, grundas på gamla studier. Frågan 

som då framkommer är: varför existerar det inte nya studier som granskar pneumoni då detta är 

en stor folksjukdom. Den grundforskning som ett flertal av de inkluderade studierna är baserade 

på har förnyats under åren, vilket innebär att ny forskning med ny grund är motiverat.  

 

En annan svaghet är att majoriteten av de studier som inkluderats i både vår litteraturöversikt 

samt i de guidelines som vi har granskat har utförts på äldre deltagare. Det var aldrig vår avsikt 

att lägga fokus på äldre med pneumoni, dock så utgör de majoriteten av populationen som 

insjuknar i pneumoni. Utöver detta presenteras endast kvantitativa studier i resultatet eftersom 

det saknades kvalitativa studier som svara mot vårt syfte. 

Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens fokus var att belysa den kunskap om omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att kunna utföra en bättre omvårdnad i sitt arbete. 

Utförandet av de olika omvårdnadsåtgärderna, som presenterades i resultatet, var inte alltid 

sjuksköterskans uppgift, men det låg inom hens ansvarsområde. Vissa av åtgärderna har kunnat 

utföras av annan vårdpersonal.  

 

De resultat som presenteras i denna litteraturöversikt visar på olika former av 

omvårdnadsåtgärder som faller in under tre sammanfattande kategorier. I dessa kategorier 

granskar forskare olika metoder och dess förebyggande eller lindrande effekt. De metoder som 

inkluderade artiklar granskar är vätsketillförsel, näringstillförsel, vitamintillskott samt 

tillförselsmetoder av dessa i relation till att förebygga eller lindra pneumoni. Munhygiensvård 

och dess förebyggande. Utöver dessa omvårdnadsåtgärder granskades även den lindrande 

effekten av CPAP, PEP-flaska samt att tidigt kunna mobilisera patienter på pneumonins 

konsekvenser. 

 

Andningsvården med hjälp av en CPAP-hjälm som vi presenterar i resultatet var en av de mest 

direkt överlägsna lindrande metoderna som vi fann. Forskarna i studien jämförde CPAP-hjälmen 

med en vanlig syrgasbehandling. I studie framgick det inte om denna CPAP-behandling även 
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hade en ökad syrgaskoncentration tillsammans med lufttrycket in i CPAP-hjälmen eller om det 

endast var luft. Detta är en viktig del som faller bort anser vi. Om det är så att de inte använde sig 

av syrgas utan endast luft, innebär det att en potentiellt skadlig del i metoden, en för hög 

syrgashalt i inandningsluft och vävnad, uteslutas (Ström & Witte, 2014). Denna åtgärd ses som en 

medicinsk åtgärd, inte omvårdnadsmässig åtgärd enligt lagstiftning. Dock så finns det oftast 

generella ordinationer som ger sjuksköterskan befogenheter att ta till CPAP som en metod vid 

speciella situationer, till exempel pneumoni. 

 

Studien med PEP-flaskan som vi presenterar i resultatet är en metod av flera inom det området. 

Den tekniken som används då är att framkalla ett motstånd under utandningen. Detta kan utföras 

på flera olika sätt än bara med hjälp av flaskan.  

Motståndet kan skapas med endast läpparna, ett PEP-munstycke eller en PEP-mask. Detta är 

något som kan justeras och individanpassas. Funktionen av det ökade motståndet i lungorna 

resulterar i följande: minskar kompressionen av luftvägarna, motverkar att små luftvägar faller 

ihop, underlättar sekretmobilisering och sänker andningsfrekvens. Indikationer för att utföra 

detta kan vara slemproblematik, dålig syresättning och långvarigt sängläge (Björling, 2016).  

Med resultatet från vår litteraturöversikt och med det som Björling har sammanfattat, är PEP-

flaskan eller PEP-metoden överlag ett adekvat och billigt alternativ för patienter med pneumoni. 

Resultatet visar att på att det är själva sekretmobiliseringen som är den gynnande faktorn. Att 

avlägsna slemmet och sekretet som bildas kring alveolerna relaterat till inflammationen är, som 

tidigare nämns, det resultat som man vill uppnå med hjälp av PEP-metoden. 

Dessa två andningsvårdande metoder är både effektiv och enkel att utföra för en sjuksköterska. 

De spelar även en stor roll i upprättandet av det första trappsteget i Maslows behovsteori, då de 

underlättar andningen för pneumonipatienten. Att belysa information om dess effekt hoppas vi 

ska bjuda in till att sjuksköterskor, som arbetar inom hälso- och sjukvården, letar upp lokala 

anvisningar och riktlinjer angående metoderna och sätter dem i användning. 
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Att tidigt mobilisera är något som effektivt lindrade pneumonin i form av färre inneliggande 

dagar på sjukhuset. Axelsson & Mölstad (2014, s.753) menar att detta tillsammans med PEP-

flaskan är något som kan förkorta vårdtiden på sjukhuset. Mobilisering av patienter är något som 

relateras till nutritionsartiklarna som vi redovisar i resultatet. Enligt MNA-SF formuläret hade 

malnutrierade patienter en begränsad rörelseförmåga, detta ser vi även på de kliniska aspekter 

hos pneumoni patienter där provsvar visar på en kwashiorkor-liknande malnutrition som senare 

begränsade mobiliteten. Detta skapar ett problem anser vi, hur ska sjuksköterskor kunna 

mobilisera en patient som inte orkar röra på sig själv? Även sängbundna patienter i riskzonen för 

att få pneumoni.  

Det finns ett flertal studier som presenterar vändande, från sida till sida, av patienter som 

ventileras mekaniskt som en fungerande metod för att förebygga uppkomsten av pneumoni 

(Schallom, et al., 2005; Ahrens, Kollef, Stewart, & Shannon, 2004; Goldhill, Imhoff, McLean, & 

Waldmann, 2007). Vi försökte hitta studier som granskade en liknande metod fast hos 

sängbundna patienter som inte ventileras mekaniskt. Vi fann inga studier som granskar att det 

skulle vara en bra adekvat metod hos pneumonipatienter. Men om man ser kopplingen till att 

tidig mobilisering vilket var en fungerande lindrande metod mot pneumoni samt att vändning av 

patienter som ventileras mekaniskt är en fungerande förebyggande metod. Vi anser att hjälp med 

mobilisering och vändas i sängen kan vara en adekvat metod i förebyggande och lindrande syfte. 

 

Att själv, eller med hjälp av vårdpersonal, kunna upprätthålla en god munhälsa är viktigt både 

som förebyggande och lindrande åtgärd vid pneumoni. Resultatet visar på goda förebyggande 

och lindrande funktioner av olika munvårdande metoder. Det visar även att om vårdpersonal fick 

ta del av kunskapen kring munvård och instruktioner kring aktuella metoder, skulle detta leda 

till en minskning av såväl insjuknandet som konsekvenserna. Munhygienen har inverkan på 

sväljfunktionen och frekvensen av hostningar, vilket är en direkt riskfaktor för 

aspirationspneumoni vid födointag. Detta relaterar vi till de nutritionsmässiga aspekterna. Om 

patienterna har en god sväljfunktion och kan få äta utan att drabbas av hostningar under måltiden 

så anser vi detta vara en direkt förbättring av födoämnesintaget. I en litteraturstudie av Sjögren, 

Nilsson, Forsell, Johansson, och Hoogstraate (2008) framgår det även att det finns starka bevis 
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som pekar mot att mekanisk rengöring av munnen sänker risken för en dödlig utgång av 

pneumoni markant samt att munvårdsåtgärden tyder på en lika god förebyggande verkan. 

Detta innebär att om inte en adekvat munhygien bibehålls eller uppnås, kan orsaken till en 

malnutrition, insjuknandet i pneumoni på grund av mikroorganismer eller en direkt 

aspirationspneumoni, bero på patientens munhälsa. 

 

Bristen på protein och energi visade sig vara en statistisk norm hos pneumonipatienter av flera 

orsaker, vilket i sin tur väcker frågeställningen om vad bristen på protein och energi medför hos 

pneumonipatient. 

Vi anser att huruvida patients nutritiva aspekter ser ut när denne drabbats av en pneumoni är en 

viktig del för sjuksköterskan att ha kunskap om då det kommer till vårdplanering av patienten. I 

resultatet presenteras det att patienter med pneumoni har minskad mängd serumprotein, 

albumin och transtyrein samt viktnedgång i förhållande till individens normalvikt vid inläggning 

på sjukhus. Ericson och Ericson (2012, s.469) menar att vid en allvarlig infektion, kan ett så kallat 

hypermetabolt syndrom medföras. Detta innebär en ökad förbränning av framförallt 

muskelvävnad men även fettvävnad för att tillgodose kroppen med aminosyror som i sin tur 

bildar proteiner. Denna förbränning ökar även kravet på kroppens syretillförsel. Detta innebär att 

en adekvat och individanpassad nutritionstillförsel kan gynna den redan försämrade 

syrenedsättningen i kroppen samt att bibehålla den fysiska funktionen hos individen. 

Böttinger (2015) och Abrahamsson och Löf (2006) anser att bristen på protein kan leda till 

muskelsvaghet. Detta kan relateras till det resultat  som vi presenterar, där muskelsvagheten är 

en parameter som kopplas till pneumonin då mobilisering var en användbar metod för att lindra 

sjukdomssymtomen.  

  

Detta innebär inte däremot inte att vi kan lösa problemet med att bara öka tillförseln av protein 

och energirik föda för att få individen att orka röra på sig. I en Martina, Smith, och Frings-Meuthen 

(2012) studie där deltagare fick ligga i en säng i 60 dagar för att testa effekten på kroppen, visar 
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trenden att en hög proteintillförsel ökade mängden benresorption2 markörer hos individerna 

medan benformnings markörer förblev opåverkad. Detta skulle kunna resultera i ökad risk för 

benskörhet, vilket på sikt skulle kunna bli ett problem för  pneumonipatienten. 

 

Resultatet visar att frekvensen av debuterad pneumoni inte är lägre hos personer som får vitamin- 

och mineralsupplement. Detta menar även El-Kadiki och Sutton (2005) i en reviewstudie som 

påvisar att rutinmässigt användande av dessa supplement inte har tillräckligt starka 

vetenskapliga bevis som påvisar en förebyggande effekt mot pneumoni.  

Däremot visar vårt resultat att då pneumonin hade debuterat så var den lindrande effekten större, 

och sjukdomsförloppet kortare, hos de patienter som blev tilldelade supplement. Varför det blev 

så, förklarades aldrig. Nilsson, Aschan -Åberg, Jonsson, och Becker (2006, s.252); Becker, Håglin, 

och Aschan-Åberg (2006, s.209) menar att de flesta vitaminer och mineraler är nödvändiga för att 

kroppen skall upprätthålla ett välfungerande immunförsvar.  

Vår tanke kring resultatet är då om det är så att immunförsvaret inte använder vitaminer fören 

det aktiveras av en infektion. Multivitamin- och mineralsupplementens enda relationen till någon 

av de inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt är, att en adekvat multivitamin- och 

mineralsupplementtillförsel även motiverar en förbättrad nutritionsvana. 

 

Resultatet visar att tillgång till fria vätskor jämfört med restriktion av vätsketillförsel (via tjocka 

vätskor, mat eller dylikt), orsakar inte aspirationspneumoni. Utan raka motsatsen, de som fick fri 

tillgång till tunna vätskor hade en lägre frekvens av aspirationspneumoni.  

Våra tankar kring detta resultat är således om anledningen till detta resultat är relaterad till den 

hjälp som patienterna fick av personalen, i form av munsvabbning innan tillförsel av tunn vätska. 

Eller om det kan vara den fria tillgången till vatten som leder till allmänförbättring hos individen. 

Aschan-Åberg (2006, s.194) klassar vatten som både livsmedel och som ett näringsämne. Vatten 

spelar både en direkt och indirekt roll inom alla processer i ämnesomsättningen vilket gör det till 

en livsnödvändig del i upprätthållningen av homeostasen. En inadekvat mängd vätska är ett 

                                                      
2 Resoprtion innebär förlust av substans genom fysiologisk eller patofysiologis orsak. 
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direkt hot mot kroppens homeostas, vilket innebär att kroppen kommer att börja omprioritera 

med avsikt att uppnå homeostasen igen. En annan relation som vätskan har till de tidigare 

nämnda artiklarna är då vi reflekterade över det kwashiorkor-liknande tillståndet vilket var 

protein- och energibrist i kroppen, vilket kunde resultera i ödembildning. Detta innebär att 

vätskan ansamlas i vävnaden istället för i blodomloppet, vilket medför försämrad funktion i 

tarmmukosan. Tarmmukosan är i direktkontakt med födan och är delaktig i absorptionen. 

Aschan-Åberg (2006, s. 194-195) menar att vätsketillförselsbehovet ökar då personer är torr, men 

även då man äter proteinrik specialkost, vilket för oss tillbaka till de tidigare nämnda tillstånden 

och problem. Vi fann inte några studier som undersökte den direkta relationen mellan 

vätsketillförsel och lindrande eller förebyggande av pneumoni. 

 

Informationen av olika nutritiva åtgärder som har samlats in och granskats utifrån dess effekt och 

relation till varandra har visat på en komplicerad funktion och relation. Inte att förkasta den  

indirekta rollen som hygienvårdsåtgärderna spelar i detta.   Vi anser dock att om en sjuksköterska 

har viss kunskap angående funktionen av de nutritiva- och hygienvårdsaspekter vi har belyst 

samt dess relation till varandra,  så kan denne sjuksköterska vara mer involverad med övrig 

vårdpersonal i vårdplaneringen av patienten. Att ha förståelse inom områdena innebär en ökad 

förståelse av behov och korrelation av behov som prioriteras högst i Maslows behovstrappa.  

 

Resultatet i denna studie visar på ett flertal parametrar som bör hanteras omvårdnadsmässigt. 

Dessa åtgärder är något som förhindrar eller lindrar konsekvenser av pneumoni som hotar de 

behov som Maslow beskriver i sin behovstrappa på varierande sätt. Beroende på hur 

sjuksköterskan utövar dessa metoder så kan fler steg i behovstrappan täckas. I denna 

litteraturöversikt så har i regel endast trappsteg ett i behovstrappan täckts. Dock så anser vi att 

informationen som framhävs i denna litteraturöversikt kan användas för att täcka flera behov.  

Det andra steget i Maslows behovstrappa är att individen behöver en självupplevd säkerhet. Här 

kommer utövandet av de olika metoder som vi har presenterat, samt sjuksköterskans kunskap in. 

Om sjuksköterska utövar forskningsvaliderad omvårdnadsmetod med kunskap om faktisk 

funktion, tillräckligt för att argumentera för metoden, och en säker attityd så kommer detta att 
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resultera i en trygghetskänsla hos patienten. Kvåle och Bondevik (2010) påvisar detta i sin studie 

där de menar att patienter uppskattar sjuksköterskor som har en kombination av erfarenhet, 

omvårdnadsskicklighet samt klinisk och biologisk kunskap. Steg tre, fyra och fem är något som 

inte berörs i resultatet av denna litteraturöversikt, dock så skall de inte glömmas bort i 

omvårdnaden.  

Tillämpning vid klinisk praktik 
Att kunna se de konsekvenser som relaterar till pneumoni och därefter ha förmåga att agera med 

rätt typ av omvårdnad kan resultera i ett minskat lidande hos patienterna. De 

omvårdnadsmetoder som vi har presenterat i denna uppsats används för att lindra 

konsekvenserna kortsiktigt och även förhindra den långsiktigt. CPAP, PEP-flaska och tidig 

mobilisering är de omvårdnadsåtgärder som visade på en direkt lindrande effekt (redan inom ett 

fåtal dygn) i form av att patienter kunde skickas hem från sjukhus tidigare samt genom ett 

minskat behov av övrig behandling. Att patienterna var välnutrierade sedan tidigare var något 

som även gav en direkt effekt i form av att patienter orkade utföra de direkta åtgärderna vid 

inskrivning samt att multivitamin- och mineralsupplement visade en trend av kortare 

sjukhusvistelse när pneumonin har debuterat. Utöver den direkta effekten av att vara 

välnutrierade fanns det även en förebyggande effekt i form av att individer inte hamnade i någon 

av riskzonerna för att dra på sig pneumoni. Slutligen var en god nutritiv balans beroende av att 

munhygienen i sin tur var tillfredsställande, eftersom detta minskade antal potentiella 

mikroorganismer som kan orsaka pneumoni samt att det förbättrade födointaget hos individerna.  

Om sjuksköterskan har kunskap om att dessa metoder har en god effekt, kan hen ta ställning inom 

planeringen av omvårdnadsförloppet tillsammans med annan sjukvårdspersonal och i sin tur 

lindra mänskligt lidande och eventuellt förebygga uppkomsten av lidande. 
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Slutsats 
Utifrån tidigare studier har det konstaterats att pneumoni är en vanligt förekommande 

folksjukdom, framförallt hos äldre. Sjukdomen kan orsaka flera konsekvenser som leder till en 

längre sjukhusvistelse, ett högre behov av sjukvårdens resurser, mänskligt lidande samt att 

sjukdomen, obehandlad, kan leda till en dödlig utgång. I denna litteraturöversikt har vi bekräftat 

olika former av omvårdnad samt belyst dess förebyggande och lindrande effekt. Genom att ha en 

kunskap om vilka konsekvenser som medförs av pneumonin samt vilka  förebyggande och 

lindrande metoder som fungerar mest effektivt utifrån vetenskapligt beprövad metod, kan 

sjuksköterskan minska mänskligt lidande. Vidare forskning inom detta område är något som vi 

anser behövs då majoriteten av de studier som utförts nyligen direktrelaterat till just sjukdomen 

pneumoni är fåtaliga, samt att grundstudier som forskare refererar till involverar områden som 

har förnyats under åren. 
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Bilaga 3 Översiktstabell av resultatartiklar 
Författare  

År 

Land  

Studiens Syfte Typ av studie  Deltagare 

(bortfall)  

Metod  

Datasamling

 Analys  

Statistiska 

huvudfynd 

Huvudresultat Kvalitets 

bedömning 
enligt 

granskningsmall 

Bassim, 

Gibson, Ward, 

Paphides, & 

DeNucci, (2008) 

USA 

Sökord 

Att undersöka 

relationen mellan 

vårdgivares uppgift 

av hjälp med 

munhygienen och 

riskfaktorer av dödlig 

utgång av pneumoni 

inom ett vårdhem, 

samt att testa 

hypotesen att denna 

vård skulle påverka 

pneumonins 

dödlighet. 

Kvantitativ 

patientjournals 

granskning 

 

 

N= 143 
(n= 2) 

Student  
t-test, 
Fishers exact 

test 

OR=3,57 

P =,03 

Hjälp med 

munhygien kan 

vara en effektiv 

metod för att 

minska 

konsekvenser av 

pneumoni, som kan 

resultera i dödlig 

utgång. 

 

 

Grad I 

Björkqvist et 

al. (1997) 

Sverige  

(Sekundär 

sökning) 

Att fastställa om PEP-

flaska har någon form 

av positiv effekt hos 

patienter med 

pneumoni. 

Kvantitativ 

Grupp 

randomiserad 

prövning 

N=145 
(n= 19) 

ANOVA, 
Kaplan-Meier 

estimator, The 

Cox Model 

P = 0,037 Intensiv PEP-

flaskblåsning 

minskar 

sjukhustiden hos 

patienterna med 

pneumoni.  

 

 

Grad I 

Cosentini et al 

(2010) USA 

(Sekundär 

sökning) 

Att utvärdera 

effektiviteten av CPAP-

hjälm i jämförelse med 

syrgasbehandling hos 

patienter med CAP. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

prövning (RCT) 

N=47 ANOVA, 
Kurskal-

Wallis test 

Interventionsg

rupp 

Tid: 1.5h 

Primary end 

point = 95 % 

Kontrollgrupp 

Tid: 48h 

Primary end 

point = 30 % 

CPAP-hjälmen 

ökade 

syresättningen hos 

CAP-patienter med 

akut 

andningsinsufficien

s.  

 

 

Grad I 



 

 

Frey & 

Ramsberger 

(2011)  

USA 

Sökord 

Att undersöka inverkan 

av ett vattenprotokoll på 

frekvensen av 

aspirationspneumonier 

hos personer med 

dysfagi. 

Kvantitativ 

retrospektiv 

studie 

N=193 t-test, 

användes vid 

urval 

 Resultatet stödjer 

ett säkert 

tillförande av 

vanligt vatten till 

patienter med 

dysfagi som 

tidigare blivit 

begränsad till 

trögflytande 

vätskor. 

 

Grad I 

Kelaiditi et al. 

(2014)  

Sökord 

Att utvärdera 

prediktionsnivå av 

MNA-SF och dess 

individuella variabler i 

förhållande till 

pneumoni. 

Kvantitativ 

prospektiv 

kohortstudie 

N=773 Chi-Squared 

test, t-test, 

The Cox 

Model 

Hela MNA-SF 

58,7 % 

Variabeln 

immobilisation 

Risk ratio 2,289; 

95 % konfidens 

intervall 1,357 -

3,860; P = ,002 

 
 

Den totala MNA-

SF poängen kunde 

inte förutse 

incidensen av 

pneumoni. Dock så 

kan den 

individuella 

variabeln, 

immobilitet, inom 

MNA-SF 

protokollet visa på 

riskfaktorer och 

indirekta 

grundorsaker till 

pneumoni. 

 

Grad I 

Kullberg et al.  

(2010) Sverige 

 

Sökord 

Syftet var att utvärdera 

effekten av upprepad 

utbildning om 

munhygien till 

vårdpersonal på ett 

vårdhem. 

Kvantitativ 

En 

longitudinell 

utvärdering 

N= 43 

(n= 2) 

Wilcoxon 

matched 

Pairs test, 

ANOVA 

Blödande 

tandkött  

P< 0,001 

Plack 

P< 0,001 

Upprepad 

utbildning i 

munhygien 

förbättrar 

munhygienen hos 

de boende på 

vårdhemmet.  

 

Grad I 



 

 

Lilamand et al. 

(2014) 

Frankrike 

Sökord 

Att undersöka om 

MNA-SF 

poängskalning kunde 

förutse dödsfall inom 

vårdhemspopulationen. 

Kvantitativ N=773 Chi-Squared 

test, t-test, 

The Cox 

Model 

Risk 

ratio=0,83;95 

konfidens 

intervall 0,75-

0,91; p<001 

MNA-SF var ett 

säkert protokoll för 

att förutse dödsfall 

inom ett år. 

Protokollet bör inte 

ses som endast en 

nutritionsscreening

s verktyg utan bör 

även användas för 

att identifiera 

personer i 

riskzonen. 

 

Grad I 

Liu et al. (2007) 

Kanada 

(Sekundär 

sökning) 

Att utvärdera effekten 

av vitamin- och 

mineralsupplement 
mot infektioner hos 

hospitaliserade äldre. 

Kvantitativ 

randomiserad 

placebo-

kontrollerad 

prövning (RCT) 

N= 736 Poisson 

Regression 

form 

Patienter med 

infektioner 

och 

supplementtill-

försel. 

Relativ risk 

=0,81, 95 % 

konfidens 

intervall=0,66-

0,99  

I överlag så har inte 

multivitamin- och 

mineralsuppleme

nt någon 

signifikant effekt 

på frekvensen 

mot infektioner 

hos 

hospitaliserade 

äldre patienter. 

Dock så visar 

trenden att 

subgruppen av 

långtidsbehandlade 

patienter kan dra 

nytta av 

implementering av 

supplementen. 

 

 

Grad I 



 

 

Mundy et al. 

(2003) USA 

(Sekundär 

sökning) 

Att utvärdera tidig 

mobilisering hos vuxna 

med CAP. 

Kvantitativ 

Grupp 

randomiserad 

prövning 

N=458 Mixed-design 

analysis of 

variance 

(split-plot 

ANOVA) 

Anpassad 

absolut 

skillnad, 1,1 

dygn; 95 % 

konfidens 

intervall, 0,0 

till 2,2 dygn 

Tidig mobilisering 

av patienter med 

CAP reducerar 

allmänt 

sjukhusinskrivning

en hos patienten 

och minskar 

sjukhuskostnaderna 

utan risk för ett 

ogynnsamt utfall. 

 

Grad I 

Quagliarello et 

al. (2009) USA 

 

Sökord 

Att testa 

implementeringen av 

ett 

interventionsprotokol

l genom att granska 

personalens 

följsamhet samt 

effekten av utförda 

riskförebyggande 

åtgärder (försämrad 

munhygien, 

sväljsvårigheter) som 

kan leda till 

pneumoni på ett 

vårdhem. 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie 

N=52 Paired t-test, 
Fishers exact 

test 

P< ,001 Manuell oral 

borstning, 

munsköljning med 

chlorhexidine 0,12 

% och upprätt 

positionering vid 

matning visade på 

hög följsamhet och 

effektiv reducering 

av att hamna i 

riskzonen till 

pneumoni. 

 

 

Grad I 

 

Riquelme et al. 

(1997) Spanien  

(Sekundär 

sökning) 

Syftet var att bedöma 

kliniskt utmärkande 

drag hos äldre patienter 

inskrivna på sjukhus 

med CAP. 

Kvantitativ 

 

 

N= 101 t-test 

Chi-square 

test, Fishers 

exact test 

P = 0,001 Delirium och 

malnutrition var 

väldigt vanliga 

kliniska 

manifestationer av 

CAP hos 

deltagarna. 

 

Grad I 



 

 

Sjögren et al. 

(2009) Sverige 

Sökord 

Syftet var att utvärdera 

långtidseffekten på 

munhygien efter en 

munhygiens utbildning 

till vårdpersonal på ett 

vårdhem. 

Kvantitativ 

En 

longitudinell 

utvärdering 

N= 41 Mann 

Whitney U- 

test, 

Chi-square  

P > 0.05 Munhygienutbild

ning för 

vårdpersonalen är 

viktigt för att 

bibehålla en 

adekvat nivå av 

oral hygien hos 

äldre på 

vårdhemmet. En 

uppföljningsutbildn

ing rekommenderas 

dock. 

 

Grad I 

Yoneyama et al. 

(2002) Japan 

Sökord 

 Att undersöka om 

munhygiensomvårdnad 

sänker frekvensen av 

pneumoni hos 

institutionaliserade 

äldre. 

Kvantitativ 

experimentell 

N=366 

 

 Two-way 

analysis of 

variance 

(ANOVA) 

Nyinsjuknande 

i pneumoni: 

relativ risk  

P< ,05 

Feberdagar 

relativ risk: 

 P< ,01  

Dödsfall 

relaterat till 

pneumoni:  

P< ,01 

Kognitiv 

funktion:  

P< ,01 

 Vid uppföljning så 

var det en 

signifikant 

reduktion av 

feberdagar samt 

dödsfall relaterat 

till pneumoni. 

Daglig aktivitet och 

kognitiv funktion 

visade en tendens 

till förbättring. 

 

Grad I 
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