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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På intensivvårdsavdelningar finns olika rutiner kring huruvida endotrakealtubens 

position hos intuberade skall skiftas eller bibehållas i samma mungipa, då sidbyten kan leda till 

allvarliga komplikationer. Rutinen vid CIVA har varit att byta endotrakealtubens position på alla 

intuberade patienter en gång per dygn. Varken rutinen med skifte samt bibehållen position har 

utvärderats. Syftet med studien är att undersöka oralt intuberade patienters munhälsa vid bibehållen 

position av endotrakealtub under vårdtiden. Metod: Studien är en kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsstudie. Ett protokoll utformades för att undersöka hur stor andel av patienterna som får 

tryckskador i munnen med bibehållen tublägesposition. Resultat: Av totalt 85 oralt intuberade 

patienter utvecklade 10 rodnad och 7 sår medan 68 hade helt intakt slemhinna. Flest nyupptäckta sår 

uppkom efter 3-4 dagars intubering medan rodnader var jämnt fördelat. Slutsats: Endast ett fåtal 

patienter utvecklade tryckskador. Rutinen att bibehålla endotrakealtuben i samma position lämpar sig 

på patientkategorin på CIVA eftersom medelvårdtiden för intuberade är 3,2 dagar och flertalet 

extuberas under de 3 första dagarna. Klinisk betydelse: Studien ligger till grund för CIVA:s ändrade 

rutin att bibehålla endotrakealtubspositionen i samma mungipa och skulle på sikt kunna bidra till att 

minska samhällskostnaderna genom att reducera förekomsten av VAP och därmed patientvårdtiden.  

 

 

Nyckelord: Endotrakealtub, bibehållen position, intubation, munvård, VAP 



ABSTRACT 

Background: Intensive care units have different routines whether the endotracheal tube position 

should be shifted or maintained in the same corner of the mouth. Repositioning of the tube can lead 

to serious complications. The routine at CIVA has been to change the endotracheal tube position in 

all intubated patients once per day. None of the routines have been evaluated. The objective of this 

study is to examine the oral health of intubated patients with maintained tube position. Method: The 

study is a quantitative descriptive cross-sectional study. A protocol was designed to examine the 

proportion of patients receiving pressure sores in the mouth. Results: Of a total of 85 orally 

intubated patients, 10 developed  redness and 7 wounds while 68 had intact mucosa. The majority of 

the newly discovered sores occurred after 3-4 days of intubation. Conclusion: Only a few patients 

developed pressure sores. The routine to maintain the endotracheal tube in the same position is 

suitable for the patient category at CIVA since the average length of stay for intubated is 3.2 days 

and the majority were extubated during the first 3 days . Clinical significance: This study is the basis 

for CIVA's changed routine to maintain the endotracheal tube position in the same corner of the 

mouth and could eventually help to reduce the costs for society by reducing the incidence of VAP 

and thus patient care period. 
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INLEDNING 

På intensivvårdsavdelningar har man skiftande rutiner kring omvårdnaden hos 

intuberade patienter. Antingen flyttas endotrakealtubens position växelvis från ena 

mungipan till den andra med jämna mellanrum eller inspekteras mungipan där tuben är 

fasttejpad och tubläge byts bara om tryckskador uppstått. Sidbyten kan leda till 

allvarliga komplikationer och död. På centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA), 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har diskussioner pågått kring om tuben ska 

flyttas på rutin eller endast vid behov och det saknas riktlinjer och vetenskaplig 

evidens. Det är en intressant och viktig frågeställning och jag fick det ärofyllda 

uppdraget av respirationsgruppen att utföra en undersökning om en bibehållen position 

av endotrakealtuben förbättrar den orala omvårdnaden för patienterna. Resultatet av 

studien skulle kunna medverka till att införa nya kliniska riktlinjer inom respiration på 

avdelningen. 
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BAKGRUND 

Intensivvård 

Intensivvård består definitionsmässigt av diagnos, monitorering, behandling och vård 

av patienter med potentiell reversibel svikt i ett eller flera organsystem (Larsson & 

Rubertsson, 2012). Tillståndet ska vara potentiellt reversibelt eller möjligt att åtgärda 

med transplantation (Svensk förening för anestesi och intensivvård SFAI, 2009).  

Den intensivvård som idag erbjuds patienter är mycket högspecialiserad och 

högteknologisk. Personalen som arbetar med intensivvård verkar för att ge en god 

medicinsk behandling och omvårdnad, öka patientens välbefinnande och därmed 

minimera vårdtiden på intensivvårdsavdelningar (Larsson & Rubertsson, 2012). 

 

Patienterna som vårdas inom intensivvård har olika diagnoser, men till följd av 

sjukdom, skada och sjukdomsupplevelse har patienterna gemensamt att de befinner sig 

i ett fysiskt, psykiskt, socialt och andligt stress- och kristillstånd (Stein-Parbury, 2009). 

Patienten är beroende av kontinuerlig medicinsk behandling och avancerad omvårdnad 

från några timmar till flera veckor. Patientens tillstånd präglas av svikt eller risk för 

svikt i vitala funktioner som respiration, cirkulation, elimination och metabolism (a.a.). 

Parker (1995) beskriver att patientens sömn ofta avbryts på grund av stimuleringar 

såsom starka ljud, aktivitet, ljus, temperatur, monotoni, obehag, smärta, täta 

observationer och interventioner. Annan forskning (Stubberud, 2009) visar att 

arbetstempot för personal kan tidvis vara högt till följd av att patienterna är svårt sjuka 

och att akuta situationer kan uppstå.  

 

Enligt Karolinska Universitetssjukhusets hemsida är centrala intensivvårdsavdelningen 

(CIVA), Solna en del av anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken. Avdelningen 

bedriver en högteknologisk och multidisciplinär intensivvård som främst omhändertar 

patienter med traumatiska skador och sepsis. På CIVA vårdades enligt Svenska 

intensivvårdsregistret (SIR) under 2012 totalt 1025 patienter varav 626 var män (61 %). 

Avdelningen vårdar vuxna patienter och endast i undantagsfall barn. Medelvårdtiden 

under året var 3,4 dagar och antalet avlidna var 85 patienter (8 %). Flest inläggningar 

sker på måndag-torsdag samt lördag. Av de 1025 patienter som var inlagda under året, 

vårdades 85 patienter (8 %) i mer än 10 dagar. Vanligast förekommande diagnoser var 

multipel trauma, därefter i fallande ordning septisk chock, hjärtstopp, respiratorisk 
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insufficiens, ARDS (akut andningssvikt), intrakraniell skada, postoperativ vård (efter 

stort kirurgiskt ingrepp), postoperativ respiratorisk svikt, nekrotiserande fasciit 

(abscesser i munhåla och svalg) samt blödning och hematom. Antal intuberade 

patienter under året var 635 och medelvärdet för intubation var 3,2 dagar (a.a.). 

 

Begreppet hälsa  

Begreppet hälsa kommer från engelskans ”Health” och betyder ett tillstånd att 

individen får vara frisk och hel. En människa är vid god hälsa om det finns en balans 

mellan människans förmåga och hans/hennes aktuella miljö i relation till det önskvärda 

målet. Hälsobegreppet har religiösa, filosofiska och etiska rötter. Den västerländska 

traditionen har huvudsakligen betraktat hälsa ur ett biomedicinskt perspektiv, 

företrädelsevis som frånvaro av kroppslig sjukdom. Hälsa ur ett mångdimensionellt 

holistiskt perspektiv (helhetsperspektiv) representerar närvaro av olika dimensioner av 

livskvalitet och välbefinnande (Friberg & Öhlén, 2009).  

 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt lindra lidandet (ICN International Council of Nurses, 

2005). Även Svensk sjuksköterskeförening (2012) menar att omvårdnadens mål är att 

främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och 

verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet med beaktande av kulturell bakgrund, 

ålder, kön och sociala villkor. Friberg och Öhlén (2009) visar däremot att forskning om 

hälsofrämjande omvårdnad ofta fokuserar på att förebygga sjukdom. Fagerström (2011) 

tydliggör att en intensivvårdssjuksköterska som är utbildad med klinisk omvårdnad 

som bas, kan förebygga och identifiera risksituationer för att minska patientens lidande 

och utsatthet samtidigt som patientens värdighet bevaras. Detta innebär exempelvis att 

ge god smärtlindring och att hjälpa patienten med sin dagliga hygien, såsom att ge en 

god munvård, som ett led i den hälsobefrämjande omvårdnaden (a.a.). 

 

Omvårdnad inom intensivvård 

Omvårdnad inom intensivvård är att tillgodose patientens psykiska, fysiska, 

existentiella och sociala behov (Svensk Sjuksköterskeförening SSF 2012). Den 

hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en holistisk-existentiell (helhetsperspektiv) 
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ansats med en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens 

livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande i motsats till att enbart ha fokus på 

problem och diagnoser. Hälsofrämjande omvårdnad bygger på en humanistisk 

människosyn och ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och 

jämlikhet i mötet med patienten (Berg & Sarvimäki, 2003). Sjuksköterskan har en unik 

och central ställning för att genomföra hälsofrämjande arbete (Nadioo & Wills, 2000).  

 

Intensivvårdssjuksköterskan möter lidande personer och att möta den lidande 

människan och inte bara vårda symtomen är ett syfte med omvårdnaden och en 

oundviklig i arbetet. Vidare betonar Wiklund (2008) att lidandet är betydligt mer 

omfattande och komplext än sjukdomen eftersom hela personen, snarare än bara 

kroppen, är hotad eller skadad. Därigenom förskjuts fokus från kroppen till hela 

människan, från sjukdom till lidande. Författaren betonar vidare att som medaktör i 

patientens lidande behöver sjuksköterskan vara engagerad och ha förmåga att förstå 

patientens perspektiv. Som sjuksköterskor kan vi försöka förstå lidandet genom att 

relatera det till sjukdomssymtom och livshändelser vilket syftar till att försöka sätta sig 

in i hur just den personen har det för att kunna ge en individuell omvårdnad och ett gott 

bemötande. En god omvårdnad har som mål att lidandet ska lindras, vilket innebär att 

intensivvårdssjuksköterskan skall sätta in åtgärder för att förhindra uppkomsten av 

lidande (a.a.). Dahlberg (2002) lyfter fram vårdlidandet som en del av 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar att förebygga och eliminera. Jahren-Kristoffersen 

och Breievne (2005) har också konstaterat att sjuksköterskan ställs inför en utmaning 

när hon möter den lidande människan och dess anhöriga på intensivvårdsavdelningen. 

Utmaningen för intensivvårdssjuksköterskan består i att lindra lidandet oavsett orsaken. 

Woodrow (1997) beskriver tydligt att intensivvårdssjuksköterskans lindrande funktion 

har som mål att begränsa omfattningen av och styrkan hos de belastningar som 

patienten kan uppleva i samband med sjukdom, trauma och behandling. Målet är att 

koppla patientens krafter till läkande processer och att reducera eller undanröja smärta 

och obehag (a.a.). 

 

Intensivvårdssjuksköterskan har ansvaret att hjälpa patienten att utföra sin dagliga 

hygien som patienten inte kan utföra själv på grund av sin sjukdom (Jahren-

Kristoffersen & Breievne, 2005). En åtgärd när det gäller uppkomst av lidande är enligt 

Prendergast (2012) att bedriva en god munvård hos intuberade patienter. En omfattande 
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och god munvård minskar nämligen risken för sår, infektioner, svamp och beläggningar 

på tungan samt förekomsten av lunginflammation orsakad av ventilatorbehandling 

(VAP ventilator associerad pneumoni) och därmed ett minskat obehag och lidande hos 

dessa patienter (a.a.).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

I kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterska utgiven av Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF, 2012) och riksföreningen för anestesi och intensivvård 

(ANIVA, 2012) beskrivs intensivvårdssjuksköterskans uppgift som att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Intensivvårdssjuksköterskans vardag präglas enligt Burns (1995) av 

intensitet, krav på hög grad av vakenhet, precision och förmåga att prioritera. Tempot 

är ofta högt, arbetet är komplext och mångsidigt med varierande situationer som 

förändras snabbt och patientkategorin är bred. Kirkevold (1996) menar att de 

arbetssituationer som intensivvårdssjuksköterskan möter i sin vardag i stor utsträckning 

är akuta och problematiska situationer. Det som utmärker intensivvårdssjuksköterskans 

kompetens i sådana situationer är att den bland annat är av medicinteknisk karaktär, att 

agerandet baseras på intensivvårdssjuksköterskans egen tolkning av situation och att 

målet är att rädda liv och förebygga komplikationer (Benner, 2001; Endacott, 1999).  

 

European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa, 2013) har 

upprättat ett ramverk för att lyfta intensivvårdsjuksköterskans kompetens inom 

intensivvården. EfCCNa (2013) menar att på grund av den ökande komplexiteten och 

helhetssynen på intensivvården behöver intensivvårdssjuksköterskan en unik 

kombination av färdigheter, kunskaper och attityder. För att säkerställa att 

intensivvårdssjuksköterskan är säker i sin roll, kompetent och beredd inför sin uppgift 

behöver sjuksköterskan adekvat utbildning och utvecklingsmöjligheter. EfCCNa (2013) 

har därför upprättat detta kompetensverktyg som bygger på att en klinisk mentor eller 

lärare utses för att stödja intensivvårdssjuksköterskans utvecklingsprocess. Ramverket 

innehåller ett antal riktlinjer gällande patientsäkerhet inom medicin och omvårdnad, 

prevention av smittspridning på avdelningen, metoder såsom simulatorträning, 

seminarium, reflektioner, projektarbete i form av att upprätta lokala riktlinjer samt 

återkoppling från kollegor, patienter och deras anhöriga. EfCCNa sammanfattar att 

intensivvårdssjuksköterskans roll är ovärderlig när det gäller genomförandet av 
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evidensbaserad vård och är en viktig komponent i intensivvårdens multiprofessionella 

lagarbete. Henricson (2012) beskriver att om något behöver omvärderas eller förändras 

i en verksamhet är det av stor vikt att undersöka och dokumentera förändringen med 

evidensbaserad forskning som underlag för nya riktlinjer eller ett PM. 

Evidensbegreppet har införts med betoning på att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

så långt det är möjligt bör vila på vetenskaplig grund, som ett förhållningssätt och en 

process (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Detta innebär att sjuksköterskan bör 

grunda sina omvårdnadsåtgärder på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). 

 

Brilli et al. (2001) menar att intensivvårdssjuksköterskan kan stötta patienter med 

dagliga göromål som de inte kan utföra själva, till exempel hjälp med personlig hygien 

och vara delaktig i patientens övriga omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskan har enligt 

Puntillo, Neighbor, O'Neil, och Nixon (2003) en central och aktiv roll i omvårdnad och 

behandling av den smärtpåverkade patienten. Intensivvårdssjuksköterskan 

administrerar avancerade medicinska behandlingsåtgärder, som ventilatorbehandling, 

dialysbehandling och assisterad cirkulation. För behandlingsresultatet är det avgörande 

att intensivvårdssjuksköterskan har kompetens i att utföra behandlingen på rätt sätt och 

kan övervaka resultatet av behandlingen (Stubberud, 2009). Det nedsatta 

allmäntillståndet hos intensivvårdspatienten kan snabbt orsaka problem i munnen som 

snabbt förvärras (Björkman & Karlsson, 2006). Nedsatt immunförsvar, medicinska 

behandlingar och dålig cirkulation kan ge rodnad och inflammation i munnens 

slemhinna. Detta leder till att epitelet lossnar och sår utvecklas med smärta och sveda 

som följd (Wahlin, 2006). När det gäller intuberade patienter innefattar 

intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsansvar en god munvård och munhälsa samt 

att kunna bedöma vad som betraktas som normalt eller avvikande (Binkley, Furr, 

Carrico & McCurren, 2004). På grund av de påfrestningar som den akut kritiskt sjuka 

patienten kan utsättas för är det enligt Woodrow (1997) av betydelse för 

behandlingsresultatet att intensivvårdssjuksköterskan har en helhetssyn på 

behandlingen av patienten, det vill säga att inte de fysiska behoven prioriteras ensidigt 

utan att också de psykiska, sociala och andliga behoven tillgodoses.  

 

Intensivvård är en komplex verksamhet där gränsen mellan patientens liv och död ofta 

är tunn (Stein-Parbury, 2009). Behandlingen är ofta komplicerad och resurskrävande. 
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De patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning befinner sig i en miljö som förutom 

sjukdom och skada präglas av till exempel tekniskt avancerad medicinsk utrustning, 

undersökningar och procedurer samt en stor personalnumerär. Detta kan medverka till 

att patienterna känner ångest, rädsla och otrygghet. På grund av infektioner och 

läkemedelsbiverkningar kan de dessutom få hallucinationer och mardrömmar 

(Stubberud, 2009). Intensivvårdssjuksköterskan har därför ett betydande ansvar för att 

minska dessa komplikationer genom en god omvårdnad och med en adekvat 

kompetens. En god munvård och korrekt hantering av endotrakealtuben hos intuberade 

patienter är därför av yttersta vikt (Prendergast, 2012). 

 

Ventilatorbehandling hos oralt intuberade patienter 

Många patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning är intuberade och 

behandlade med ventilatorstöd och dessa patienter kan vara sederade till följd av sina 

skador. Indikationen för intubation är hotad eller konstaterad ofri luftväg, inadekvat 

ventilation och syresättning. Det inkluderar även patienter som är medvetslösa, 

medvetandesänkta, multitraumapatient i svår chock eller våldsamma patienter som inte 

går att undersöka där man misstänker hypoxi (syrebrist) eller skallskada (Juhlin, 2012). 

Enligt Bakkelund och Thorsen (2009) görs intubering genom att en tub förs ned i 

luftröret via munhålan eller näshålan alternativt genom ett kirurgiskt ingrepp via ett 

snitt i huden in i luftstrupen (trakeostomi). Endotrakealtuben läggs vanligtvis 2-3 cm 

över carina (delningen mellan höger och vänster stambronk) och resulterar i att 

endotrakealtubens längd från tandraden är cirka 21 cm för kvinnor och 23 cm för män 

(a.a.). När tuben är på plats sprutas 5-8 ml luft in i tubens kuff för att enligt Scott och 

Vollman (2005) uppnå ett optimalt kufftryck och minska risken för aspiration samt att 

säkerställa luftflödet till lungorna. Ett för högt tryck kan minska kärlgenomblödning i 

luftstrupen medan ett för lågt tryck kan öka risken för aspiration och luftläckage 

(Lagerkranser, 2005). 

 

Vid invasiv ventilatorbehandling eftersträvas enligt Larsson (2012) en god syresättning 

och ett gott gasutbyte utan att detta åstadkommer nya lung- eller organskador. Vid 

kortare tids intubation kan både oral och nasal intubation utföras. En av fördelarna med 

oral endotrakealtub är att det är obefintlig risk för näsblödning eller lokal skada i näsan. 

Detta gör att oral intubation i första hand bör väljas hos vuxna intensivvårdspatienter 
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(a.a.). Munnen är enligt McHardy och Chung (1999) känslig och skador kan även här 

lätt uppstå i samband med oral intubering och denna kunskap ligger som grund till de 

rutiner som finns på avdelningen. Vid CIVA väljs i de allra flesta fall oral intubering på 

merparten av patienterna (D. Konrad, medicinsk enhetschef CIVA, personlig 

kommunikation, oktober 2013) och rutinen har varit att på de intuberade patienterna 

byta tubens position från ena mungipan till den andra, för att undvika eventuella 

tryckskador på munslemhinnan. Endotrakealtubens position kan ligga i höger eller 

vänster mungipa och bytesfrekvensen har varit en gång per dygn eller oftare vid behov. 

Olika intensivvårdsavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset har skiftande 

rutiner kring byte av endotrakealtubens position där vissa bara byter sida vid behov 

medan andra låter endotrakealtubens position skifta regelbundet (a.a.). 

 

Komplikationer vid ventilatorbehandling av intuberade patienter 

Komplikationer vid intubering 

Munnen och strupen är känsliga områden och det är till exempel av yttersta vikt att man 

intuberar mycket försiktigt för att undvika att patienten får ont i halsen (post operative 

sore throat) eller att patienten får luftvägstrauma (McHardy & Chung, 1999). McHardy 

och Chung (1999) fann i en studie med 1325 patienter att det också är viktigt att rätt 

tubstorlek används för att minska skada i trakea. En studie av Xu, Wang, Ren, Zhu och 

Tan (2012) från Kina inkluderande 248 patienter fann att mindre tubstorlek i 

kombination med lokalbedövande lidocain kan minska halsont. Jaensson, Olowsson 

och Nilsson (2010) kunde också visa på minskad förekomst av halsont och obehag för 

patienter genom att använda mindre storlek på trakealtuben. Detta och fixering med bra 

fästande tubtejp (Barnason et al., 1998) bidrar till färre sår i mungipan och munnens 

slemhinna och orsakar mindre obehag för patienten.  

 

Fixering av endotrakealtub 

Enligt Bakkelund och Thorsen (2009) måste endotrakealtuben fixeras så att den kan 

röra sig så lite som möjligt. Om endotrakealtuben rör sig kan det irritera och besvära 

patienten och förändringar av tubläget kan få konsekvenser för respiration. Olika 

metoder för att fixera endotrakealtub har undersökts på intensivvårdsavdelningar för att 

minska tryckskador i munnen. Ett exempel är en studie på 100 patienter som genom att 

använda en tubtejp som fäster bra fick tuben att ligga stilla och därmed undveks skavsår 
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och felaktigt tubläge (Jaensson et al., 2010). Gardner et al. (2005) från Australien 

sammanställde erfarenheter från forskningen och jämförde fixering av 

endotrakealtuben med hjälp av bomullstejp, fästande tejp, gasbinda och 

endotrakealtubhållare. Studien visade att metoderna gav jämförbara resultat när det 

gäller oplanerad extubation. Andra internationella studier har genomförts för att visa 

lämpligast fixeringsmetod. Levy och Griego (1993) från USA fann att fästande tejp var 

överlägsen i jämförelse med bitblock och bomullstejp. Castle et al. (2010) i 

Storbritannien jämförde i en studie på 100 patienter bomullstejp med en hållare av 

modellen ”Thomas Tube Holder”, där det visade sig att hållaren var snabbast att koppla 

på, lättast att använda och dessutom ligger den mitt i munhålan vilket innebär att 

skavsår i mungipan kan undvikas och tubläget (djup i cm) bibehållas. Owen et al. 

(2009) från Qatar visade däremot på 100 patienter att ”adhesive tape” (fästande tejp) 

var att föredra framför ”Thomas Tube Holder” och vanlig bomullstejp, framför allt för 

att den var kraftig och bra på att förhindra självextubering hos patienterna. Detta 

bekräftas av Tasota, Hoffman, Zullo och Jamison (1987) från USA, som visade i en 

studie inkluderande 36 patienter att denna metod även gav färre tryckskador och 

dessutom accepterade intensivvårdssjuksköterskorna hållaren bättre.  

 

I en studie utförd på 46 patienter i Korea (Kim et al., 2009) fann forskarna hos vuxna 

patienter att huvudrörelser mot samma sida som endotrakealtuben är fixerad, gör att 

endotrakealtuben hamnar längre från carina vilket kan leda till otillräcklig ventilation. 

Om huvudet rör sig mot motstående sida fanns inget sådant samband. Detta stärks av en 

studie av Farbod, Tuli, Robertson och Jackson (2010) från USA som jämförde tejp, 

sutur och tejp i kombination med sutur. Resultatet visade att kombinationen tejp/sutur 

var bäst och intensivvårdssjuksköterskor föredrog denna metod i de fall där patientens 

huvud rör sig mycket då det finns risk för självextubering. 

 

Förutom fixering av endotrakealtuben är det viktigt att den också ligger rätt i 

förhållande till carina. Dessutom kan avståndet till carina ändras vid sidbyten av 

endotrakealtuben då tuben kan ligga korsad över tungbasen. En undersökning av Evron 

et al. (2007) från Israel visade på 200 patienter att genom att lägga ihop avståndet i cm 

från höger mungipa till höger käkbensvinkel och sedan vidare till en punkt mitt på 

bröstbenet erhålls en sammanlagd längd som motsvarar den längd endotrakealtuben ska 

föras ned mot carina. Denna metod resulterade i färre fall där endotrakealtuben låg 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoffman%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3643914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoffman%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3643914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jamison%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3643914
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utanför det önskvärda avståndet till carina. Metoden lämpar sig framförallt för kvinnor 

och äldre personer (> 65 år).  

 

Kraftiga huvudrörelser hos patienten och skiftande endotrakealtubsposition kan 

medföra att tubens position på djupet kan flyttas. Clarke, Evans, Way, Wulff och 

Church (1998) från Australien har studerat två metoder för att fixera endotrakealtuben. 

Denna studie inkluderade 250 patienter. Den ena metoden bestod av fixering genom ett 

band som knyts runt huvudet medan den andra kallas ”bow” metoden. Studien 

omfattade 230 patienter och resulterade i att sjuksköterskor ansåg att den första 

metoden gjorde fixeringen lättare och säkrare men den senare metoden gav bättre 

möjlighet att lättare utföra munvård. Bader och Littlejohns (2010) har visat att 

lägesförändringar av endotrakealtuben orsakade agitation, bitande på tuben och hosta 

hos intuberade patienter och detta gör att sjuksköterskor i samband med detta använder 

en strategi bestående av premedicinering och ökad sedering. Idealet är att kunna 

optimera stabiliteten för endotrakealtuben med en fixeringsmetod som har högst 

säkerhet, minst risk för lägesförändring, är lätt att utföra, tar minimalt med tid för 

sjuksköterskor och är bekväm för patienten och dessutom skall hudskador kunna 

undvikas (Vollman, 2006; Levy & Griego, 1993).  

 

Munhygien och VAP 

Munhålans vård är en viktig och daglig procedur och det är viktigt med munhygien hos 

intuberade patienter då det lätt kan uppkomma infektioner i munnen (Prendergast, 

2012). Rawlins och Trueman (2001) menar att för de flesta människor är tänderna och 

munhålans tillstånd en viktig del av personligheten och har betydelse för intaget av 

näring, det fysiska och psykiska välbefinnandet och det sociala livet. Enligt Rawlins 

och Trueman (2001) ger bland annat patienternas munstatus en fingervisning om 

kvaliteten på omvårdnaden. Prendergast (2012) betonar att till exempel tungskrapa, 

elektrisk tandborste och ickelöddrande tandkräm kan användas och att munnen ska 

fuktas ofta med oral balsam för att åstadkomma en god munvård. Prendergast (2012) 

menar även att omfattande munvård och sidbyte av tubposition orsakar en ökning av 

intrakraniala trycket (ICP). 

 

När en studie kring munstatus ska sättas upp kan det vara svårt att få all personal att 

bedöma och utföra observationerna på likartat sätt för att det ska komma fram 
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konsistenta resultat. Eilers, Berger och Petersen (1988) från USA skapade en rutin, Oral 

Assessment Guide (OAG), som skulle hjälpa deltagarna i studien att bedöma munstatus 

hos patienterna på ett relevant sätt. Forskarna använde sig av en checklista bestående av 

olika parametrar som skulle bedömas såsom röst, sväljförmåga, läppar, tunga, saliv, 

slemhinnor och tänder. Forskarna testade rutinen på cancerpatienter som skulle 

genomgå benmärgstransplantation (a.a.). 

 

En allvarlig komplikation som enligt Heininger, Krueger, Doring och Unertl (2002) kan 

uppstå vid intubering och bristande skötsel av endotrakealtub är VAP. Heininger et al. 

(2002) anser vidare att risken för utveckling av pneumoni är cirka 10 gånger högre hos 

intuberade venilatorbehandlade patienter än hos icke intuberade patienter. Frekvensen 

ökar med behandlingstiden. VAP definieras vanligen som en pneumoni som uppträder 

48 timmar efter intubation (a.a.). En av intensivvårdssjuksköterskans funktioner är 

enligt Heininger et al. (2002) att förebygga VAP genom att bland annat följa hygieniska 

principer, ge adekvat munvård, förebygga sekretstagnation, förebygga aspiration och 

använda rätt trakeal sugteknik. Zack et al. (2002) beskriver att VAP innebär att antalet 

dygn i ventilator ökar kraftigt liksom antalet vårddagar på intensivvårdsavdelning och i 

förlängningen leder till att dödligheten ökar.  

 

Flertalet internationella studier har undersökt förekomsten av VAP, dess orsaker och 

vilka åtgärder som kan förebygga uppkomsten av VAP. En orsak till att VAP uppstår är 

enligt Akca et al. (2000) att bronkerna kontamineras med sekret från de övre 

luftvägarna och författaren betonar att flera undersökningar visar att användning av 

kontinuerlig sug ovanför kuffens nivå kan fördröja utvecklingen av VAP. 

Undersökningar har visat hur viktigt det är att hålla svalget rent och fritt från sekret 

samt att kuffen är tät så att all luft kan passera i endotrakealtuben (Hamilton & Grap, 

2012; Stonecypher, 2010). Om kuffen inte tätar ordentligt, till exempel i samband med 

byte av endotrakealtubsposition, kan maginnehåll eller bakterieinnehållande sekret från 

övre luftvägarna hamna i bronkerna och kan då orsaka hypoxi (syrebrist), pneumonier 

eller andra typer av luftvägsinfektioner (a.a.). Enligt Hyllienmark (2013) är aspiration 

den viktigaste riskfaktorn för att utveckla VAP hos en intensivvårdspatient och låg 

medvetandegrad hos en traumapatient. Patientvårdtiden och tiden i 

respiratorbehandling ökar förekomsten av patogener som är resistenta mot de 

vanligaste typerna av antibiotika (Hyllienmark, 2013). 
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Flera andra internationella studier redogör för vilka ytterligare åtgärder som förebygger 

VAP. Konklusionen av studiernas resultat visar att de viktigaste åtgärderna var höjd 

huvudända på patienternas sängar upp till 45 grader, paus i sederingen genom ”wake up 

test”, att suga och rengöra ordentligt och regelbundet bakom svalget, 

subglottissköljning, munrengöring med klorhexidinlösning och om möjligheten finns 

undvika att intubera patienten och använda sig av maskventilation (Erfati et al., 2010; 

Vincent, de Souza Barros & Cianferoni, 2010). Ett kvalitetsprojekt inom munvård 

utfördes av Hutchins, Karras, Erwin och Sullivan (2009) från USA. Genom att införa 

rutiner såsom tandborstning var 4:e timme med cetylpyridiniumklorid med en 

sugtandborste, sugsvabbar med väteperoxid och avslutningsvis badda munnen med en 

befuktningssalva minskade förekomsten av VAP med 90 %, en signifikant förbättring 

påvisades. Furr, Brinkley, McCurren och Garcio (2004); Ross och Crumpler (2007); 

Feider, Mitchell och Bridges (2010) från USA tillfrågade cirka 1000 intensivvårds-

sjuksköterskor och visade att de faktorer som är viktigast för god munvård är bra 

munvårdsutbildning, tid att utföra munvård och att prioritera munvård. En annan viktig 

faktor är att träna sjuksköterskor att minska obehaget att utföra munvård och suga i 

luftvägarna. Det visade sig även att de sjuksköterskor som hade högre utbildning, var 

mer specialiserade eller hade arbetat mer än 7 år utförde munvård oftare och 

noggrannare än sina mindre erfarna kollegor. En studie av Ruffel och Adamcova 

(2008) från Storbritannien visade också att förebyggande åtgärder är bättre för 

patientens hälsa än att behandla VAP. Konklusionen var att strategier behövs för att 

införa preventiva åtgärder på intensivvårdsavdelningar för att minska vårdtider och 

kostnader. Vidare att intensivvårdssjuksköterskor måste ha god kunskap om 

riskfaktorer och preventiva åtgärder för att förhindra VAP bland annat genom bra 

rutiner kring skötsel av endotrakealtub. En undersökning (Zolfaghari & Wyncoll, 2011) 

jämförde nya modeller av endotrakealtuber där designen av tuberna och materialet i 

kuffen samt formen på kuffen har förbättrats. Detta minskade mikroaspirationerna. Vid 

ändrad endotrakealtubsposition och otillräckligt kufftryck kan mikroaspirationer från 

övre luftvägarna hamna i nedre delen. De nya endotrakealtuberna har ytbehandlats med 

antibakteriellt medel som minskar bakterietillväxt och incidensen av VAP. Författarna 

drar slutsatsen att de nya dyrare modellerna trots allt lönar sig i längden då kostnaden 

för utvecklad VAP är hög. Detta bekräftas av Jackson och Shorr (2006) som 

sammanställde 89 olika studier med totalt 50 000 patienter. 
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Genom att utföra en god munvård har intensivvårdssjuksköterskan en stor uppgift inom 

omvårdnaden för att förebygga VAP och därmed minska obehag och lidande hos 

intuberade patienter, vilket minskar vårdtid och samhälleliga kostnader. För att bedriva 

en avancerad omvårdnad inom intensivvården krävs att intensivvårdssjuksköterskan har 

goda praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna utföra omvårdnadsåtgärderna och 

vara ett steg före (Jackson & Schorr, 2006). 

 

På CIVA finns en rutin (PM) för munvård hos intuberade patienter där tänderna borstas 

två gånger per dag och munnen fuktas med jämna mellanrum med hjälp av svabbar och 

oral balsam. Munvård, byte av tubtejp och byte av tublägesposition utförs av två 

personer. Med hjälp av en subglottiskanal i endotrakealtuben kan subglottissköljning 

utföras så att sekret som samlas ovanför kuffen kan avlägsnas. Kuffen bör kontrolleras 

regelbundet i början och slutet av varje arbetspass och före och efter olika 

omvårdnadsmoment. Trycket mäts minst varannan timme. Endotrakealtuben fixeras 

med hjälp av fästande tejp och positionen skiftas från ena mungipan till den andra en 

gång per dygn (E-M. Wallin, kliniklärare, personlig kommunikation, april 2012). 
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PROBLEMFORMULERING 

Henricson (2012) beskriver att om något behöver omvärderas eller förändras i en 

verksamhet är det av stor vikt att undersöka och dokumentera förändringen med 

evidensbaserad forskning som underlag för nya riktlinjer eller ett PM. 

Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för munvård och skötsel av endotrakealtubens 

läge och position för att uppnå en god munhälsa. Skador kan lätt uppstå i munnen hos 

intuberade patienter till följd av den påfrestning endotrakealtuben kan orsaka. Enligt 

internationella studier finns flera olika aspekter på hur dessa skador kan minimeras. 

Dessa aspekter är bland annat endotrakealtubens storlek, fixering med bra tubtejp, 

adekvat kufftryck, praktiska och teoretiska utbildningar för 

intensivvårdssjuksköterskor samt att ge god munvård är exempel på förbättrande 

åtgärder. En ytterligare aspekt är om endotrakealtuben ska sitta kvar i en och samma 

position i ena mungipan för att minimera komplikationer eller om endotrakealtubens 

position ska flyttas regelbundet. Inga internationella studier har bevisat vilken rutin 

som är att föredra. Därför är det av yttersta vikt att denna studie genomförs. Rutinen att 

byta endotrakealtubens sidläge varje dag kan bidra till att patienten blir stressad, 

behöver premedicinering och djupare sedering, får trakealskada, att tuben ligger korsad 

över tungbasen samt att tubläget (djup i cm) kan ändras vilket kan orsaka otillräcklig 

ventilation. Dessutom kan rutinen bidra till uppkomst av VAP som kan leda till 

allvarliga komplikationer och i förlängningen till döden. Av dessa skäl samt för att 

ytterligare förbättra den orala omvårdnaden finns ett behov att utreda om bibehållen 

endotrakealtubsposition i samma mungipa kan minska komplikationerna. Rutinen med 

bibehållen endotrakealtubsposition kan däremot i sin tur innebära tryckskador i 

munnens slemhinna och därför är det nödvändigt att undersöka hur stort detta problem 

är hos patienter på CIVA. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka oralt intuberade patienters munhälsa vid bibehållen 

position av endotrakealtub under vårdtiden.  

 

Frågeställning 

Hur stor del av oralt intuberade patienter på CIVA får tryckskador i form av rodnad och 

sår i munslemhinnan och gommen med bibehållen tublägesposition i mungipan? 
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METOD 

 

Design 

Denna studie är en kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2010).  

 

Urval 

Undersökningen genomfördes mellan 15 maj och 28 augusti 2012. Inklusionskriterier var 

alla patienter som blev oralt intuberade, vårdades på CIVA och var 18 år eller äldre. De 

patienter som ingick i studien kvarstod tills de blev extuberade (det vill säga från 

intubering tills endotrakealtuben avlägsnas). Exklusionskriterier var 1) patienter som 

intuberades före studiens startdatum och som vårdades på avdelningen under studien och 

2) patienter som flyttades till annan enhet under intubationsperioden.  

 

Datainsamlingsmetod 

Den här studien utgår från att samma tublägesposition ska behållas. Ett protokoll för 

studien utarbetades på CIVA där inspektionen av munhälsan skulle utföras. Protokollet 

omfattade endotrakealtublägesposition, endotrakealtubens djup, status mungipa och 

gommens slemhinna (Tabell 1). Inspektionen baserades delvis på information från 

Vårdhandboken och diskussioner inom respirationsgruppen på CIVA. Denna grupp 

består av intensivvårdsläkare, intensivvårdssjuksköterskor, kliniklärare samt 

sjukgymnaster som tillsammans driver respirationsfrågor inom avdelningen. Information 

om studien och protokollet gavs till samtliga intensivvårdssjuksköterskor som var i aktiv 

tjänst via e-post och arbetsplatsträffar under en treveckorsperiod. Information gavs 

också vid varje nytt arbetspass (dag-, kvälls- och nattpass) om upplägget och kontrollen 

av munstatus hos patienterna. Denna rutin kom att fortsätta tills alla 

intensivvårdssjuksköterskor var väl informerade kring studien och hur protokollet skulle 

fyllas i. Sjuksköterskorna informerades om att inspektera munstatus, göra munvård och 

tejpa om tuben en gång per dag och bara byta sida på tuben om rodnad och sår uppstått, 

inte annars. Dessa patienter kvarstod i studien tills de blivit extuberade. Munstatus 

inspekterades med hjälp av ficklampa och spatel därefter dokumenterades status i 

protokollet. Respirationsgruppen var väl insatt i studien och kom att stå till förfogande 
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för de cirka 120 intensivvårdssjuksköterskorna som arbetar på CIVA för frågor under 

studiens gång. Respirationsgruppen hade som mål att säkerställa att alla sjuksköterskor 

kom att utföra studien på samma sätt genom upprepad information. Munstatus 

kontrollerades en gång per dygn enligt protokollet som bestod av olika kolumner där 

följande uppgifter besvarades: 

 

Tabell 1. Protokoll för observationer av munstatus 

Patientidentitet (namn och personnummer) 

Datum 

Endotrakealtublägesposition (sida) – höger/vänster 

Endotrakealtubens djup (cm) 

Status mungipa utsida – Utan anmärkning/rodnad/sår 

Status mungipa insida – Utan anmärkning/rodnad/sår 

Status slemhinna gommen – Utan anmärkning/rodnad/sår 

Anteckning – fri text 

Eventuella frågor till respirationsgruppen 

  

  

Dataanalys 

Protokollen samlades in och data sammanställdes genom beräkning av frekvenser och 

medelvärden av uppmätta variabler med hjälp av dataprogrammet Microsoft Excel 

2008 för Mac. Data redovisas med deskriptiv statistik (Polit & Beck, 2012). 
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ETISKA ASPEKTER 

Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) ska all medicinsk forskning bygga på att 

skydda liv, hälsa, respekt, integritet, självbestämmande och konfidentiell hantering av 

personlig information. Studien har godkänts av medicinskt ansvarig chef CIVA (bilaga 

1) och den genomfördes utan patienternas samtycke, i enlighet med avdelningens 

policy som hanterar denna typ av studier. Enligt lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460, 2008/192) behöver arbeten som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå inte genomgå etikprövning. Det insamlade 

materialet behandlades konfidentiellt (Henricson, 2012) vilket också betonas i 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008). Protokollen förvarades därför på ett sätt så att 

obehöriga inte kunde komma åt dem. Ett speciellt låst postfack användes och bara 

undersökaren hade tillgång till detta. Data redovisades på ett sådant sätt att de inte kan 

återföras till en enskild patient. Resultatet av undersökningen redovisas på så sätt att 

kopplingen mellan protokoll och enskilda patienter inte kommer att identifieras. När 

studien presenteras utelämnas information som kan härledas till en viss patient. Enligt 

Helsingforsdeklarationen är det författarens ansvar att publicera alla resultat, oavsett 

om det är negativt, positivt eller ofullständigt (WMA, 2008). Denna studie är 

genomförd på ett sätt som är i enlighet med avdelningens policy för denna kategori av 

studier samt lagstiftning gällande vårdkvalitetsförbättring där patienterna inte behöver 

ge sitt samtycke. Respirationsgruppen bedömde efter diskussion att framtida patienter 

har mer nytta än eventuellt lidande på så sätt att mindre obehag, stress och 

komplikationer kan komma att uppstå genom den undersökta rutinen av bibehållen 

endotrakealtubsposition. 
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RESULTAT 

Studien genomfördes mellan 15 maj och den 28 augusti 2012. Av totalt 85 patienter blev 

75 intuberade med endotrakealtuben i höger mungipa och 10 i vänster mungipa. Av de 85 

patienterna var det 68 (80 %) som under perioden intuberad med endotrakealtub hade helt 

intakt hud och slemhinna medan 10 (12 %) utvecklade rodnad och 7 (8 %) utvecklade sår 

under någon eller några av intubationsdagarna. En observation av munstatus gjordes per 

patient och dag. Medelvärdet för antal dagar patienterna var intuberade var 3,2 dagar och 

merparten blir extuberade efter knappt 3 dagar. Staplarna i (Figur 1) visar hur många 

patienter som utvecklat rodnad och sår och hur många som hade fortsatt intakt hud utan 

anmärkning. Exempelvis utvecklade endast en patient rodnad och ingen sår av de 22 

patienter som bara varit intuberade en dag.  

 

 

Figur 1. Antal intubationsdagar och uppkomst av rodnad och sår 

 

I (Figur 2) framgår det under vilken dag rodnaden eller såret uppkom oberoende av 

antalet intubationsdagar. Exempelvis uppkom två rodnader och inget sår under den första 

intubationsdagen. Under dag 7 och 9 uppkom varken någon rodnad eller sår. Flest sår 

uppkom därmed efter 3-4 dagar medan rodnad uppkom jämnt fördelat över antalet 

intubationsdagar. 
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Figur 2. Nyupptäckt sår/rodnad och vilken dag det observerades 

 

Totalt beräknades studien omfatta 271 observationstillfällen av vilka 224 (83 %) blev 

utförda och 47 (17 %) inte blev utförda och därmed betraktas som bortfall. Varken rodnad 

eller sår påvisades vid 200 observationer (90 %). Rodnad påvisades vid 16 observationer 

(7 %) och sår påvisades vid 8 observationer (3 %). Det innebär att samma patient kan ha 

haft förkomst av både rodnad och sår, dessutom kan samma patient ha haft rodnad eller 

sår vid flera observationsdagar i följd eftersom en ny observation görs varje dag på 

samma patient tills patienten blir extuberad. En patient kan till exempel ha varit intuberad 

under fem dagar och utvecklat sår dag 3 och såret har dokumenterats dag 3, 4 och 5 vilket 

då motsvarar 3 dokumenterade sårobservationer av fem observationstillfälen.  

 

Endotrakealtubens position byttes under vårdtiden från ena mungipan till den andra på 10 

av 85 patienter. Orsakerna till sidbyten var uppkomst av rodnad (n=6) och sår (n=2) samt 

andra orsaker som justering av endotrakealtubens läge efter röntgensvar (n=1) och 

reintubering (n=1).  

 

Av de patienter som varit intuberade i 1-3 dagar (n=57) utvecklade 4 rodnad och 3 sår. I 

gruppen 4-6 dagar (n=19) utvecklade 2 rodnad och 2 sår och i gruppen 7-9 dagar (n=9) 

utvecklade 4 rodnad och 2 sår.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2010; 

Henricson, 2012). Validitet/trovärdighet innebär giltighet och avser i vilken 

utsträckning det valda fenomenet verkligen blivit studerat. Syftet och de uppställda 

frågeställningarna skall bli besvarade med hjälp av den valda metoden (Rosenqvist & 

Andrén, 2006; Bordens & Abott, 2011). Det har saknats evidensbaserad kunskap inom 

området och studien kan ge en vägvisning om vad som vidare behöver studeras för att 

ge en ökad kunskap och evidens i omvårdnaden av intensivvårdspatienter med oral 

endotrakealtub. Metoden bedömdes av respirationsgruppen vara relevant för att besvara 

studiens syfte och frågeställning. En tvärsnittsstudie innebär en undersökningsmodell 

som inte har med tidsaspekten att göra utan det är en ögonblicksbild (Ejlertsson, 2005). 

Tvärsnittsstudier används främst för att bestämma utbredning och mätningar utförs 

endast en gång vid ett tillfälle (Mann, 2003). En kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie 

är därför en lämplig metod för studiens syfte då observationerna gjordes en gång per 

dag och patient. En enkätundersökning riktad till intensivvårdssjuksköterskor skulle 

troligtvis inte helt besvara frågeställningen. En vanlig fallgrop vid skapandet av en egen 

enkät är att de svar som erhålls inte motsvarar förväntningarna och syftet (Henricsson, 

2012). Ett annat alternativ skulle därför vara en kvalitativ datainsamlingsmetod med 

intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor (Rosenqvist & Andrén, 2006). För att 

erhålla evidens valdes direkta observationer på patienter. Dessutom utsätts inte de 

inkluderade patienterna för någon intervention eller liknande. De bara mäts och följs 

upp (a.a.). Studien utgick från att samma tublägesposition skulle behållas och baserade 

sig på observationer gällande munstatus utförda av cirka 120 

intensivvårdssjuksköterskor. Denna nya rutin kunde i sin tur innebära tryckskador i 

munnens slemhinna och därför var det nödvändigt att undersöka hur stort detta problem 

var hos patienter på CIVA. Ett protokoll för studien utarbetades på CIVA där 

inspektionen av munhälsan skulle utföras. Protokollet omfattade 

endotrakealtublägesposition, endotrakealtubens djup, status mungipa och gommens 

slemhinna hos totalt oralt 85 intuberade patienter som ingick i studien. Inspektionen 

baserades delvis på information från Vårdhandboken, litteratur och diskussioner inom 

respirationsgruppen på CIVA. Enligt Bakkelund och Thorsen (2009) skall intubationen 

dokumenteras när korrekt tubplacering har bekräftats med thoraxröntgen skall följande 
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antecknas: datum för inläggning av tuben, tubnummer och storlek, tubens längd, tubens 

läge (höger/vänster mungipa) och eventuella komplikationer under intubationen som 

kräver särskild observation (a.a.). Detta ligger till grund för det protokoll som användes 

i studien. 

 

Vid valet av metod var det viktigt att ta hänsyn till att detta protokoll inte skulle bli för 

omfattande. Respirationsgruppen använde sig därför inte av protokollet OAG (Oral 

Assessment Guide) för denna studie (Eilers, Berger & Petersen, 1988). OAG är ett 

mycket omfattande munvårdsprotokoll och detta skulle komplicera undersökningen då 

OAG-protokollet är mycket tidskrävande. Risken är att de sjuksköterskor som vårdar 

kritiskt sjuka intensivvårdspatienter inte hinner göra korrekta observationer och fylla i 

protokollet. Vården som bedrivs på CIVA är mycket avancerad och resurskrävande. 

Enligt Aveyard (2010) är den begränsade tiden att hinna med att göra observationerna 

en viktig faktor och studiens kvalitet kan påverkas. OAG-protokollet (Prendergast, 

2012) skulle kunna övervägas om bara ett fåtal sjuksköterskor, som inte deltar i 

patientvård, skulle utföra observationerna. Dessutom skulle det bli svårt då nya 

patienter anländer utspritt under dygnet. Genom att studera tidigare forskning 

(Henricsson 2012) inom oral hygien på intuberade patienter utvecklade vi därför själva 

ett mindre protokoll som var anpassat för vår studies syfte och baserad på vad som är 

patienternas problem. Det var en styrka med studien att protokollet var av begränsad 

omfattning så att det lätt kunde användas i samband med patientens munvård men en 

svaghet då OAG-protokollet skulle kunnat ge en bredare bild av patienternas 

munstatus. 

 

Enligt Gunnarsson och Billhult (2012); Ejlertsson (2005) är strukturerade observationer 

exempel på mätinstrument som för att vara användbart bör ha känd validitet och 

reliabilitet. Graden av validitet för ett mätinstrument avser om instrumentet mäter det 

som det är avsett att mäta samt att det mäts på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet). De fel 

som skattas vid validitetsmätning kallas systematiska mätfel (Gunnarson & Billhult, 

2012; Ejlertsson, 2005). Att det var så många som upp till 120 

intensivvårdssjuksköterskor som utförde observationerna i studien kan vara en styrka 

då samma systematiska fel troligtvis inte gjorts men däremot kan observationerna 

bedömts och tolkats på olika sätt. Exempelvis kan gränsen mellan sår och rodnad vara 

en subjektiv bedömning och detta är en svaghet med studien. Det går därmed inte att 
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utesluta att bedömningar kan ha missat sår och rodnader.  Det är tänkbart att vissa 

sjuksköterskor mer eller mindre letar efter sår och rodnader och därför lättare hittar 

dessa. Andra kan däremot av olika skäl ha bortsett från eller inte upptäckt tryckskador. 

Enligt Gunnarsson och Billhult (2012) kan det mätfel som uppträder vid ett tillfälle, 

upprepas vid nästföljande tillfällen. Det innebär att om sår/rodnad upptäckts och 

dokumenterats av en sjuksköterska så kan det bli svårare för nästa observatör att 

bedöma annorlunda samtidigt som det blir lättare att bekräfta upptäckten. 

Observationer gjorda av ett stort antal personer kan tolkas på olika sätt. Gunnarsson och 

Billhult (2012) menar att om det finns en tendens att många observatörer läser av 

resultatet felaktigt åt ett visst håll, är det ett systematiskt fel som kan upptäckas genom 

att analysera kriterievaliditeten. Om resultatet läses av felaktigt åt olika håll är det ett 

slumpmässigt mätfel som kan fastställas. Denna typ av reliabilitetsanalys kallas 

interbedömarreliabilitet (a.a.). Det är inte troligt att merparten av sjuksköterskorna 

bedömt observationerna felaktigt åt samma håll och därför medfört ett systematiskt fel 

utan eventuella mätfel bör ha skett åt olika håll, så felet är snarare av slumpmässig 

karaktär.  

 

Studiens validitet och reliabilitet kan ha påverkats av om deltagarna var trötta eller 

pigga, om de var stressade eller inte, om de var engagerade och intresserade eller inte 

för området (Ejlertsson, 2005). Detta kan ha påverkat bedömningen av munstatus hos 

de oralt intuberade intensivvårdspatienterna i denna studie. 

 

De olika informationstillfällen som erbjöds och respirationsgruppens insatser skulle ha 

bidragit till att ge studien reliabilitet på så vis att intensivvårdssjuksköterskorna har 

gjort observationerna på liknande sätt. Det är oklart om alla inblandade 

intensivvårdssjuksköterskor förstått informationen på samma sätt och detta betraktas 

som en svaghet i studien. För att undvika misstolkningar borde informationen om 

studien förutom att delges muntligt även inkluderas skriftligt i protokollet. Det var dock 

en styrka att endast ordinarie personal och inga vikarier arbetar på CIVA och att 

avdelningens rutin för munvård och bedömning av munstatus därmed utförts på 

liknande sätt.  

 

Studien omfattar inte en jämförelse mellan de två rutinerna utan endast den med 

bibehållen tublägesposition utvärderades. En svaghet med studien är att de två rutinerna 
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inte undersöktes samtidigt och jämfördes mot varandra. Detta minskar validiteten i 

studien. Av etiska skäl skall inte patienterna utsättas för risken att vid regelbundet 

ändrad endotrakealtublägesposition drabbas av allvarliga komplikationer som till 

exempel VAP. Ejlertsson (2005) ifrågasätter om det är etiskt försvarbart att inte vid 

varje tillfälle ge patienten bästa möjliga vedertagna behandling. Vårdgivare har fått ett 

tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att kunna 

identifiera situationer som kan utgöra en risk för att patienten utsätts för vårdskada och 

förebygga dessa (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 3, 2§). Av dessa skäl 

valdes att enbart undersöka rutinen med bibehållen position. Patienterna har dessutom 

inte gett sitt samtycke till att delta i studien. Denna studie är dock genomförd på ett sätt 

som är i enlighet med avdelningens policy för denna kategori av studier där patienterna 

inte behöver ge sitt samtycke.  

 

Någon form av bortfall fås i praktiken alltid (Henricsson, 2012). Bortfall under 

datainsamling är ett stort problem och måste därför alltid redovisas (De Vaus, 2002). 

Alla vuxna patienter som blev intuberade under studiens gång kvarstod tills de blev 

extuberade. Det var 17 % bortfall vad gäller observationstillfällen. En del av dessa 

bortfall förklaras av att patienterna blev extuberade innan den dagens observation 

skulle utföras. Andra observationsbortfall är utspridda under studiens gång. Ett mindre 

antal bortfall härrör från att observationer uteblev trots att patienten fortfarande var 

intuberad och därmed var inkluderad i studien. Varje observation gjordes en gång per 

dag i samband med oral hygien och endotrakealtubsfixering. Det är bra om det finns 

några enkla uppgifter om de observationer som föll bort under datainsamlingen och det 

visade sig att de inte skiljer sig åt med de observationer som faktiskt utfördes i studien 

(Black, 2005). Bortfallet är slumpvis utspritt och torde inte ha påverkat studien alltför 

mycket negativt (Henricsson 2012).  

 

Ingen patient som varit intuberad under 4 dagar har utvecklat rodnad eller sår. Det kan 

bero på att få patienter finns i denna grupp (n=7) jämfört med grupperna som intuberats 

i en dag (n=22) eller två dagar (n=16). Sannolikheten är då mindre att någon eller några 

skulle ha utvecklat tryckskador i gruppen fyra dagar. Det kan uppfattas att inga 

rodnader eller sår observerades under dag 4 (Figur 1) och därmed kan framstå som 

bortfall. Så är inte fallet, enligt (Figur 2) har både uppkommen rodnad och sår 

observerats efter 4 dagars intubering.  
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Patienterna kan ha haft förekomst av både rodnad och sår, dessutom ha uppvisat rodnad 

och sår vid flera observationstillfällen i följd vilket inte tillför ytterligare värde till 

studien. Detta kunde ha undvikits genom att upphöra med observationerna på den 

patient som erhållit en första rodnad eller sår och därmed skulle 

endotrakealtubspositionen skiftas, observationen protokollföras och patientens vidare 

medverkan i studien därmed avslutas.  

 

Utifrån validitet och reliabilitet eller trovärdighet är det möjligt att bedöma om 

resultaten går att generalisera eller överföra till andra situationer eller kontext 

(Rosenqvist & Andrén, 2006; Bordens & Abott, 2011). Om ett resultat har giltighet 

utanför studien, kallas detta för att resultatet är överförbart eller generaliserbart 

(Malterud, 2009). Denna studie gjordes på oralt intuberade patienter på CIVA där 

medelvårdtiden är cirka tre dagar. Rutinen med bibehållen endotrakealtubsposition 

skulle kunna vara lämplig för andra intensivvårdsavdelningar i Sverige med liknande 

medelvårdtid och patientkategori. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka oralt intuberade patienters munhälsa vid 

bibehållen position av endotrakealtub under vårdtiden. Resultatet visade att av totala 

antalet intuberade patienter i studien var det 80 % som hade intakt hud och slemhinna i 

gommen och mungipan under hela intubationstiden, 12 % utvecklade rodnad och 8 % 

sår vid något eller några observationstillfällen.  

 

Vid användandet av den tidigare rutinen med byte av endotarkealtubsposition en gång 

per dygn ansåg avdelningen att tryckskador framför allt undviks på detta sätt. Vollman 

(2006); Scott & Vollman (2005) anser att endotrakealtubens position skall bytas från 

ena mungipan till den andra för att minska tryck och belastning på läppar, tunga och i 

munhålan samt för att underlätta munvård. Jones, Munro och Grap (2011) anser att det 

även gör det lättare att komma åt långt bak i munnen för att utföra munvård. Ett 

konstant tryck av endotrakealtuben kan leda till nedsatt mikrocirkulation i exempelvis 

läppar och vidare leda till tryckskada (a.a.). Jones, Munro, Grap, Kitten och Edmond 

(2010) omtalar däremot inte byte av endotrakealtubens position som en del av 
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munvården på intuberade patienter, på grund av risken för ett felaktigt tubläge som i sin 

tur leder till komplikationer. Enligt Bakkelund och Thorsen (2009) skall patientens 

mungipa inspekteras dagligen för eventuella tryckskador. Byte av tubläge bör göras vid 

behov och efter tecken på hudirritation. 

 

Rutinen med bibehållen endotrakealtubsposition som undersökts på CIVA visar att 

tryckskador visserligen har uppkommit, men i en liten omfattning. Resultatet stöds av 

Jaensson et al. (2010) som menar att det är av yttersta vikt att fixera endotrakealtuben 

för att undvika skavsår och felaktigt tubläge. En endotrakealtub som placeras över 

och/eller på tvären över tungbasen kan röra sig uppåt eller nedåt, vilket kan orsaka att 

den glider ned i en av bronkerna vilket leder till allvarlig respiratorisk komplikation 

(Bakkelund & Thorsen, 2009). Detta kan inträffa i samband med skifte av 

endotrakealtublägesposition från ena mungipan till den andra. Scott och Vollman 

(2005) hävdar att om endotrakealtuben ligger korsad över tungbasen kan det leda till 

felaktigt tubläge på djupet och därmed otillräcklig ventilation. En annan komplikation i 

samband med sidbyte av tublägesposition är ofrivillig extubation eftersom detta 

framkallar hosta och stress hos patienten (Farbod, Tuli, Robertson & Jackson, 2010). 

Genom att bibehålla endotrakealtubspositionen kan detta undvikas. Studiens resultat 

visar att sår och rodnader kan uppkomma i begränsad omfattning i samband med 

bibehållen endotrakealtubsposition i ena mungipan, men detta är underordnat 

eventuella komplikationer i form av respiratoriska och infektionsrelaterade problem.  

 

Ett omfattande munvårdsprogram, inklusive subglottissköljning och god sugteknik i 

luftvägarna, ger högre välbefinnande samtidigt som förekomsten av VAP minskar 

(Ross & Crumpler, 2007; Eilers, Berger & Petersen, 1988). VAP är ett stort problem i 

samband med intuberade patienter. Genom att bibehålla endotarkealtubens position i 

samma mungipa torde komplikationerna, såsom mikroaspiration minska i omfattning 

och därmed reducera risken för att utveckla VAP som slutligen leder till död 

(Stonecypher, 2010; Heininger, 2002; Zack et al. 2002). Mikroaspiration kan också 

uppkomma i samband med otillräckligt kufftryck (Hamilton & Grap, 2012) och därmed 

bidra till uppkomst av VAP. En av orsakerna till läckage vid kuffen kan vara att 

endotrakealtubspositionen har ändrats. Detta kan ske i samband med munvård, byte av 

tubfäste, fel tubfäste, tublägesändringar och hosta (Bakkelund & Thorsen, 2009). 
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Denna studie har inte omfattats av uppkomst av VAP men den kan vara ett första steg i 

rätt riktning för att förbättra den orala hälsan hos intuberade patienter. 

 

Rutinen med skiftad endotrakealtubsposition kan medföra komplikationer såsom stress, 

påfrestning och ökat ICP (Prendergast, 2012). Bader och Littlejohns (2010) har visat att 

lägesförändringar av endotrakealtuben orsakade agitation, bitande på tuben och hosta 

hos intuberade patienter och detta gör att sjuksköterskor i samband med detta använder 

en strategi bestående av premedicinering och ökad sedering. Dessa komplikationer 

leder till lidande och ohälsa hos intensivvårdspatienten. Detta styrks av Stonecypher 

(2010) som menar att oralt intuberade patienter kan behöva sederas eller vara sederade 

för att intensivvårdssjuksköterskor ska kunna utföra sidbyte av endotrakealtuben.  

 

Patienterna i studien var intuberade mellan 1 och 9 dagar. Uppkomst av nyupptäckta 

rodnader var jämnt fördelad mellan intubationsdagarna medan nyupptäckta sår 

inträffade framför allt under dag 3 och 4. Medelvärdet för antal dagar patienter varit 

intuberade i studien var 3,2 dagar och de flesta extuberades efter knappt 3 dagar. Det 

finns rutiner på CIVA att om patienterna ska vårdas längre tid i respirator bör 

trakeostomi övervägas, detta för att underlätta urträning ur respirator och minska risken 

för stenoser i trakea vilket leder till den positiva effekten att sår och rodnader i munnen 

kan undvikas (D. Konrad, medicinsk chef CIVA, personlig kommunikation, oktober 

2013). En trolig anledning till att sår i huvudsak utvecklas efter 3 dagar kan vara att 

patienternas nedsatta immunförsvar, medicinska behandlingar och dåliga cirkulation 

kan ge rodnad och inflammation i munnens slemhinna som i förlängningen kan leda till 

att epitelet lossnar och sår utvecklas med smärta och sveda som följd (Wahlin, 2006). 

Det nedsatta allmäntillståndet hos intensivvårdspatienten kan orsaka problem i munnen 

som snabbt förvärras (Björkman & Karlsson, 2006).  

 

(Figur 1) visar att patienter som varit intuberade under fyra dagar utvecklade varken 

rodnader eller sår. Den troliga orsaken till detta var att få patienter var inkluderade i 

denna grupp jämfört med grupperna som intuberats i till exempel en eller två dagar. 

Sannolikheten är då mindre att någon eller några skulle ha utvecklat tryckskador i 

gruppen fyra dagar. En annan orsak kan vara att några observationstillfällen fallit bort 

och ingen dokumentation har gjorts. Bortfall under datainsamlingen är ett problem och 

måste därför alltid redovisas (De Vaus, 2002).  
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Av de 85 patienter som ingick i studien bibehölls endotrakealtuben i samma mungipa i 

75 fall. Positionen skiftades på 10 patienter på grund av uppkomst av rodnad (n=6) och 

sår (n=2), justering av endotrakealtub (n=1) samt reintubering (n=1). Enligt den 

information som intensivvårdssjuksköterskorna erhållit inför studien skulle 

endotrakealtubspositionen endast skiftas efter uppkomst av rodnad och sår. Då totalt 16 

patienter erhållit rodnad och sår men bara i 8 fall skiftades positionen till andra 

mungipan kan det ifrågasättas om informationen nått fram till alla 120 

intensivvårdssjuksköterskor. Förklaringen kan vara att vissa sjuksköterskor inte skiftat 

tublägesposition vid lättare rodnader utan endast bytt tubtejp i samband med oral 

munvård. En annan förklaring kan vara att patienterna skulle extuberas senare under 

dagen. Instruktionen om att byta tubläge vid tryckskador ingick inte i protokollet utan 

meddelades endast muntligt och detta är en svaghet i studien. För att undvika detta i 

framtida studier bör all viktig information delges muntligt men även inkluderas 

skriftligt i protokollet.  

 

Enligt Blackwood, Albarran och Latour (2010) är de mest prioriterade 

forskningsområdena inom intensivvården patientsäkerhet, betydelsen av 

evidensbaserad forskning, sjuksköterskornas inflytande över omvårdnaden och 

välbefinnandet för patienterna. Dessa forskningsområden stämmer väl överens med 

ansatsen till den här studien för att säkerställa kvaliteten på omvårdnaden av 

patienterna. Detta styrks av Willman et al. (2011) som anser att omvårdnadsarbetet bör 

utvärderas liksom de medicinska behandlingsmetoderna. Syftet med att använda 

kliniska riktlinjer är en strategi för att förbättra kvaliteten i vården (a.a.). 

 

Slutsats 

Resultatet av studien visade att endast ett fåtal patienter utvecklade rodnad och sår i 

förhållande till det relativt stora antalet inkluderade patienter. Rutinen att bibehålla 

endotrakealtuben i samma position är relevant för patientkategorin på CIVA eftersom 

medelvårdtiden för intuberade patienter är 3,2 dagar och en majoritet extuberas under 

de 3 första dagarna. Endast när patienten utvecklar sår och rodnad flyttas 

endotrakealtubens position till andra mungipan. Studien visade att uppkomst av sår och 

rodnad framför allt sker efter 3 intubationsdagar. Denna rutin skulle kunna 
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rekommenderas till andra intensivvårdsavdelningar i Sverige med liknande 

medelvårdtid och patientkategori. Rutinen kan däremot inte generellt rekommenderas 

för de intensivvårdsavdelningar som har långa intubationstider och patienter med 

specifika diagnoser. En bibehållen position av endotrakealtuben skulle kunna leda till 

en förbättring av den orala omvårdnaden för intensivvårdspatienterna. Studien kan ha 

bidragit till att minska lidande och komplikationer för den grupp patienter som vårdas 

mindre än 4 dagar på CIVA. Fortsatt forskning behövs, särskilt för den grupp 

patienter som på grund av sitt kritiska tillstånd vårdas intuberade längre än 4 dagar. 

 

Klinisk betydelse 

Resultatet av studien skulle kunna bidra till att minska patienternas lidande genom att 

undvika den stress och det obehag som kan uppstå i samband med byte av 

endotrakealtubsposition. Resultatet ligger till grund för CIVA:s ändrade rutin att 

bibehålla endotrakealtubspositionen i samma mungipa och skulle på sikt kunna bidra 

till att minska de samhälleliga kostnaderna genom att reducera förekomsten av VAP 

och därmed patientvårdtiden på sjukhus. Vidare forskning för att stärka evidensbasen 

behövs. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Denna studie var begränsad till att undersöka komplikationer i form av sår och rodnad 

vid bibehållen endotarkealtubsposition i samma mungipa. Ytterligare förbättrade 

munvårdsrutiner bör kartläggas för att på sikt kunna minska VAP och andra orala 

komplikationer hos intuberade patienter. För att åstadkomma en omfattande munvård 

bör betydelsen av trakeostomi i ett tidigare skede än vad som görs idag studeras. 

Dessutom skulle det vara av intresse att utvärdera endotrakealtuben med extra sugkanal 

för att minska förekomsten av VAP. Det är viktigt att arbeta vidare med forskning inom 

området, detta för att kunna sammanlänka kliniskt beprövad erfarenhet med vetenskap. 

 

 

 

 



 

30 

REFERENSER 

Akca, O., Koltka, K., Uzel, S., Cakar, N., Pembeci, K. Sayan, MA. … Akpirk, K.  

(2000) Risk factors for early-onset ventilator-associated pneumonia in critical care 

patients: Selected multiresistant versus nonresistant bacteia. Anestesiology, 93,(3) 638-

645. Hämtad från databasen PubMed With Full Text. 

 

Aveyard, H. (2010). Doing a literature review in health and Social Care. A practical 

guide. (2. uppl.). London: McGraw Hill. 

 

Bader, MK. & Littlejohns, LR. (2010). AANN Core Curriculum for Neuroscience 

Nursing. Glenview, AANN. 

 

Bakkelund, J. & Thorsen, B.H. (2009). Respirationssvikt IT. Gulbrandsen & D-G. 

Stubberud (Red.), Intensivvård: Avancerad omvårdnad och behandling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Barnason, S., Graham, J., Wild, M.C., Jensen, L.B., Rasmussen, D., Schultz, P., …  

Carder, B. (1998). Comparison of two endotracheal tube securement techniques on 

unplanned extubation, oral mucosa, and facial skin integrity. Heart & Lung, 27(6), 409-

417. doi:10.1016/SO147-9563(98)90087-5 

 

Benner, P. (2001). Från novis till expert – mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Berg, G.V. & Sarvimäki, A. (2003). A holistic-existential approach to health 

promotion. Scand J caring Sci, 17(4), 384-391. Hämtad från databasen PubMed With 

Full Text. 

 

Binkley, C., Furr, A., Carrico, R. & McCurren, C. (2004). Survey of oral care practices 

in US intensive care units. American Journal of Infection Control, 32(6), 169. 

doi:10.1016/j.ajic.2003.05.001 

 



 

  31 

Björkman, E. & Karlsson, K. (2006). Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Black, T. (2005). Descriptive statistics using a spreadsheet. I Doing Quantitative 

Research in the Social Sciences. London: Sage Publications. 

 

Blackwood, B., Albarran, J.W., & Latour, J.M. (2011). Research priorities of adult 

intensive care nurses in 20 European countries: a Delphi study. Jornal of  Advanced 

Nursing, 67(3),550-62. Wiley Blackwell. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05512.x. 

 

Bordens, KS. & Abott, BB. (2011). Research design and methods: A process approach 

(8. uppl.). San Francisco: McGraw Hill. 

 

Brilli, RJ., Spevetz, A., Branson, RD., Campbell, GM., Cohen, H., Dasta, JF., …  

Weled, BJ. (2001). Critical care delivery in the intensive care unit: defining clinical 

roles and the best practice model. Critical Care Medicine. 29(10), 2007-2019. 

Hämtad från databasen PubMed With Full Text. 

 

Burns, B. (1995). Responsibility in intensive care: a critical analysis. Intensive and 

Critical Care Nursing, 11(2), 87-92. Hämtad från databasen PubMed with Full Text. 

 

Castle, N., Owen, R., Clark, S., Hann, M., Reeces, D. & Gurney, I. (2010). Comparison 

of techniques for securing the endotracheal tube while wearing chemical, biological, 

radiological, or nuclear protection: a manikin study. Prehospital and Disaster 

Medicine, 25(6), 589-594. Hämtad från databasen PubMed with Full Text. 

 

Clarke, T., Evans, S., Way, P., Wulff, M. & Church, J. (1998). A comparison of two 

methods of securing an endotracheal tube. Australian Critical Care, 11(2), 45-50. 

doi:10.1016/S1036-7314(98)70436-9 

 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande – det onödiga lidandet. Vård i Norden. 63(22), 4–8. 

 

De Vaus, D. (2002). Building scales. I Surveys in Social Research. (5. uppl.). Crows 

Nest: Allen and Unwin. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11588472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11588472


 

32 

 

European federation of Critical Care Nursing associations – EfCCNa. (2013). EfCCNa 

Competencies for European Critical Care Nurses. http://www.efccna.org 

 

Eilers, J., Berger, AM. & Petersen MC. (1988). Development, testing and application 

of the oral assessment guide. Oncology Nursing Forum, 15(3), 325-330. Hämtad från 

databasen PubMed With Full Text. 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik (2., omarb. 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Endacott, R. (1999). Roles of the allocated nurse and shift leader in the intensive care 

unit: findings of an ethnographic study. Intensive and Critical Care Nursing, 15, 10-18. 

Hämtad från databasen PubMed With Full Text. 

 

Erfati, S., Deutsch, I., Antonelli, M., Hockey, P.M., Rozenblum, R. & Gurman, G.M. 

(2010). Ventliatior-associated pneumonia: current status and future recommendations. 

Journal of Clinical Monitoring and Computing, 24(2), 161-168. Springer-verlag. 

doi:10.1007/s10877-010-9228-2 

 

Evron, S., Weisenerg, M., Harow, E., Khazin, V., Szmuk, P., Gavish, D. & Ezri, T. 

(2007). Proper insertion depth of endotracheal tubes in adults by topographic landmarks 

mesurements. Journal of Clinical anesthesia, 19(1), 15-19. Elsevier. 

doi:10.1016/j.jclinane.2006.06.005  

 

Fagerström, L. (2011). Introduktion till avancerad klinisk omvårdnad: Definition och 

beskrivning av det internationella begreppet ”Advanced Practice Nursing”. I L. 

Fagerström (Red.), Avancerad klinisk sjuksköterska: avancerad klinisk omvårdnad i 

teori och praxis (1.uppl.), s. 21-46). Lund: Studentlitteratur. 

 

Farbod, F., Tuli, P., Robertson, B. & Jackson, I. (2010). Endotracheal Tube Fixation 

Methods for Optimal Stability: A Comparison of Adhesive Tape- Suture Fixation. The 

Journal of Craniofacial Surgery, 21(4), 1250-1251.  Willians & amp; wilkins. 

doi:10.1097/SCS.0b013e3181e20860 



 

  33 

 

Feider, L., Mitchell, P. & Bridges, E. (2010). Oral Care Practice for Orally Intubated 

Critically Ill Adults. American Journal of Critical Care, 19(2), 175-183. AACN 

publishing. doi:10.4037/ajcc2010816 

 

Friberg, F. & Öhlén, J. (2009). Searching for knowledge and understanding while 

living with impending death – a phenomenological case study. International Journal of 

Quantitative Studies on Health and Well-being, 2(4), 217-226. Hämtad från databasen 

PubMed With Full Text. 

 

Furr, L.A., Binkley, C.J., McCurren, C. & Carrico, R. (2004). Factors affecting quality 

of oral care in intensive care units. Journal of advanced Nursing. 48(5), 454-462. Wiley 

Blackwell. doi:10.1111/j.1356-2648.2004.03228.x 

 

Gardner, A., Hughes, D., Cook, R., Henson, R., Osborne, S. & Gardner, G. (2005). 

Best Practice in stabilisation of oral endotracheal tubes: a systematic review. Australian 

Critical Care, 18(4), 158-165. doi:10.1016/S1036-7314(05)80029-3 

 

Gunnarsson, R. & Billhult, A., (2012). Mätinstrument och diagnostiska test. I M. 

Henricsson. (2012) (Red.). Vetenskaplig teori och metod (1.uppl.). Studentlitteratur AB. 

 

Hamilton, A. & Grap, M.J. (2012). The role of the endotracheal tube cuff in 

microaspiration. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical care, 41(2), 167-

172. doi:10.1016/j.hrtlng.2011-09.001 

 

Heininger, A., Krueger, WA., Doring, G. & Unertl, K. (2002). Ventilator-associated 

pneumonia. Current opinions in anaesthesiology, 15(2), 153-159. Hämtad från 

databasen PubMed With Full Text. 

 

Helsingforsdeklarationen (2008). World Medical Association Declaration of Helsinki 

(WMA) : Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Från 

www.Wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

 



 

34 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad. Studentlitteratur AB. 

 

Hutchins, K., Karras, G., Erwin, J., & Sullivan, K.L. (2009). Ventilator-associated 

pneumonia and oral care: a successful quality improvement project. American Journal 

of Infection Control, 37(7), 590-597. Elsevier. doi:10.1016/j.ajic.2008.12.007 

 

Hyllienmark, P. (2013). Hospital-acquired pneumonia in intensive care patients 

(Doktorsavhandling, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi) 

 

ICN (2006). The ICN Code of Ethics for Nurses International Council of Nurses. Från 

www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/. 

 

Jackson, WL. & Shorr AF. (2006). Update on ventilator-associated pneumonia. Curr 

Opin Anaesthesiol, 19, 117-121. doi:10.1097/01aco.0000192770.01904.dd 

 

Jaensson, M., Olowsson, L. L., & Nilsson, U. (2010). Endotracheal tube size and sore 

throat following surgery: a randomized-controlled study. Acta Anaesthesiologica 

Scandinavica, 54(2):147-153. doi:10.1111/j.1399-6576.2009.02166.x 

 

Jahren-Kristoffersen, N. & Breievne, G. (2005). Lidande, hopp och livsmod. I: Jahren 

Kristoffersen N, Nortvedt F, Skaug EA, redaktörer. Grundläggande omvårdnad. Del 

3. Stockholm: Liber; s.157-205.  

 

Jones, D.J., Munro, C.L. & Grap, M.J. (2011). Natural history of dental plaque 

accumulation in mechanically ventilated adults: A descriptive correlational study. 

Intensive and Critical Care Nursing, 27(6), 299-304. doi: 10.1016/j.iccn.2011.08.005 

 

Jones, D.J., Munro, C.L., Grap, M.J., Kitten, T. & Edmond, M. (2010). Oral care and 

bachteremia risk in mechanically ventilated adults. Heart & Lung, 39(6), 57-65. 

doi:10.1016/j.hrtlng.2010.04.009 

 

Juhlin, C. (2012). Trauma. I T. Larsson, A. & Rubertsson, S. (2012) (Red.). 

Intensivvård (2.uppl.). Stockholm: Liber AB 

http://www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/


 

  35 

 

Kim, J.T., Kim, H.J., Ahn, W., Kim, H.S., Bahk, J.H., Lee, S.C., … Kim, S.D. (2009). 

Head ratoation, flexion and extension alter endotracheal tube position in adults and 

children. Canadian Journal of Anesthesia, 56(10), 751-756. Springer –verlag.   

doi:10.107/s12630-009-9158-y 

 

Kirkevold, M. (1996). Vitenskap for praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 

 

Lagerkranser, M. (2005). Den fria luftvägen. Fri luftväg under rutin anestesi. I M. 

Halldin & S. Lindahl (Red.) Anestesi (2., rev. Och uppdaterade uppl., s. 223-250). 

Stockholm: Liber. 

 

Larsson, A. & Rubertsson, S. (2012) (Red.). Intensivvård (2.uppl,). Stockholm: Liber 

AB. 

 

Larsson, A. (2012). Akut respiratorisk svikt. I T. Larsson, A. & Rubertsson, S. (2012) 

(Red.). Intensivvård (2.uppl.). Stockholm: Liber AB 

 

Levy, H. & Griego, L. (1993). A comparative study of oral endotracheal tube securing 

methods. The Online Chest, 104(5), 1537-1540. Från 

http://chestjournal.chestpubs.org/content/104/5/1537.full.pdf 

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Mann, C-J. (2003). Observational research methods. Research design 11: Cohort, cross 

sectional and case-control studies. Emergency Medicine Journal, 20. 54-60. 

doi:10.1136/emj.20.1.54. 

 

McHardy, F. E., & Chung, F. (1999). Postoperative sore throat: cause, prevention and 

treatment. Anaesthesia, 54(5), 444-453. Wiley Blackwell. 

doi:10.1046/j.13652044.1999.00780.x 

 

Nadioo, J. & Wills, J. (2000). Health promotion Foundation for Practice (Vol. 2nd):  

http://chestjournal.chestpubs.org/content/104/5/1537.full.pdf


 

36 
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